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„Trăind în spaţiul (prea) îngust al culturii naţionale, 

disputînd aceiaşi receptori (cititori), care sînt tot mai puţini 
de la un an la altul, scriitorii români par, uneori, o societate 
plină de păcate, cîrcotaşă, lipsită de generozitate la schimbul 
de promoţii şi generaţii, infatuată pe spaţiul îngust de pe un 
ipotetic soclu, bîrfitoare, lipsită de miză, sărăcită ca efect al 
unei mentalităţi de oameni săraci ...! ” 

 
 

 

Întoarcerea la literatură 
 
un editorial de Adrian Alui Gheorghe 

 
1. „Moartea literaturii” se amînă 

 
      „Moartea literaturii” e deja un truism. Cînd o spun scriitorii, perspectiva 
din care se raportează este cea a autovictimizării. Dar cum ar putea să moară 
literatura, însă, dacă scriitorul, se presupune, o slujeşte cu toată puterea, cu 
toată credinţa? O religie moare doar atunci cînd îi dispar preoţii şi 
practicanţii. Da, moare literatura doar dacă scriitorul o abandonează şi se 
apucă de altceva, îşi omoară timpul cu altceva, în loc să creadă în misiunea 
sa.  
     O altă perspectivă este aceea în care scriitorul de azi simte că „marea 
literaturii” s-a umplut de capodopere, de opuri care se bat de maluri, 
necitite, ignorate şi atunci se simte, bietul, un fir de nisip pe fundul acestei 
ipotetice mări. E o neputinţă descurajantă, aceea de a nu mai putea anticipa 
o postumitate ... glorioasă, reparatorie.  
     În plus, fenomenul de globalizare a dus la crearea unei elite scriitoriceşti 
continentale (universale) care a luat locul literaturilor naţionale, l-au trimis 
la colţ pe scriitorul care se voia bardul sau povestaşul unui neam. Că zice 
cititorul majoritar, obosit şi el de globalizarea de la locul de muncă: De ce să 
mă încurc eu cu un scriitor local (român, să zicem!), cînd am la îndemînă un 
raft întreg de cărţi îndelung verificate şi bine promovate ?! Şi uitîndu-se pe 
raftul ipotetic cu literatură sigură vede pe Kundera, pe Umberto Eco, pe 
Kadare, pe Oz, pe Greene, pe Heinrich Boll, pe Gunther Grass, cînd nu ne 
ducem mai în urmă, de la Bulgakov la Kafka, de la Camus la Thomass Man, 
ca să nu mai spunem de ruşii care fac linişte în jur cu scrierile lor ... ! Şi cîte 
cărţi citeşte un om într-o viaţă, ca să se considere un om citit? Raportate la 
biblioteca uriaşă din visul lui Borges, un număr infim. Această atitudine, de 
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renunţare, a scriitorului care nu poate sparge plafonul de literatură care i-a 
premers dar şi a cititorului neputincios în faţa unui univers de cărţi, seamănă 
cu aceea a atletului copleşit de palmaresul celorlalţi competitori. Aleargă, 
dar cu plumb în picioare. Şi pierde. 
     Dar dacă preotul nu ar mai crede în utilitatea şi viaţa unei religii, cum s-
ar mai salva aceasta? De asemenea, dacă scriitorul nu mai crede în utilitatea 
şi posibilitatea eternizării mesajului său, ce şanse ar mai avea acea 
literatură? 
 
 2. Noul analfabetism 

 
    Cultura e confundată cu acumularea de informaţii, prea adesea. Aşa cum 
educaţia, în învăţămîntul nostru, nu formează, ci stochează informaţii în 
creierele tinere. De asta, informaţia pare a fi o hrană imperioasă, zilnică, a 
omului din acest sfîrşit de istorie şi început de mileniu. Ziarele, radioul, 
televiziunea, internetul, reclamele, afişele… ne informează continuu. 
Captăm informaţiile, le digerăm sau nu, le credem sau nu, ne modifică sau 
nu. Într-un "undeva" indistinct se întîmplă mereu "ceva" care potoleşte 
această foame colectivă de informaţie, de nou, de senzaţional. Crime, 
accidente, violuri, catastrofe, deraieri spectaculoase, descoperiri epocale 
(care ţin cît puful de păpădie), bîrfe etc. sînt înfăptuite de "personaje" 
indistincte care trăiesc, parcă, pentru a declanşa senzaţionalul. Cu cît se 
vehiculează mai mult acest tip de informaţie, impersonală, cu atît lumea asta 
pare caricatura lumii pentru care avem senzaţia că ne-am născut. În acest 
timp cultura circulă în discretele ei "vase comunicante", tot mai ascunse, tot 
mai neglijate. Rivardo Paseyro, într-o deja celebră carte, "Elogiul 
analfabetismului pentru uzul falşilor indivizi" (Editura Robert Lafont, Paris, 
1989) spunea îndreptăţit: "Niciodată nu s-au editat atîtea cărţi, niciodată, 
poate nu au fost atît de prost citite… Mijloacele de informare şi învăţămîntul 
nu se mai adresează persoanei, individului: ele vizează Marile 
Impersonalităţi, sedimentul fiziologic şi psihologic al speciei umane…". În 
aceste condiţii analfabeţii nu mai sînt cei care nu ştiu să citească, ci acei care 
nu ştiu ce să citească. 
 
 3. Civilizaţia europeană, precum gripa aviară ... ! 
 
     Scriitorii români, de dinainte şi de după Eminescu, ca să avem un reper, 
au tins spre Europa, s-au şcolit în marile universităţi, în marile civilizaţii, 
după care s-au întors, în cea mai mare parte, acasă. Pospaiul de civilizaţie de 
după „patruşopt”, aşa a venit la noi, cam cum vine acum, din sezon în sezon, 
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„gripa aviară”, adusă pe tălpile pantofilor de vreun român care se întoarce 
din lumea largă, în lumea strîmtă, de acasă.  
     Sîntem prezenţi în cultura europeană (şi mondială) numai cu scriitori 
care au trăit, efectiv, în afara României. O vreme au stat în Europa sau au 
rămas acolo definitiv. Exemplele nu sînt chiar atît de nenumărate, dar sînt: 
Mircea Eliade, Panait Istrati, Eugen Ionescu, Emil Cioran, C.V. Gheorghiu, 
Tristan Tzara, Vintilă Horia etc. Astăzi un Andrei Codrescu, un Norman 
Manea sau un Matei Vişniec demonstrează cam acelaşi lucru. Dar cum se 
ajunge acolo, în viaţa şi în cultura lumii? Pentru generaţia `80 e deja tîrziu, 
de la 50 de ani înainte nu mai ai curajul să iei de piept lumea. Mă întreb, 
însă, de ce nu (mai) există tendinţa între tinerii scriitori din România de a 
pleca în lume? Scriitorul misionar, al unei culturi şi al unui destin, ar trebui 
să ia faţa scriitorului care se pregăteşte să se confrunte o viaţă cu aceleaşi 
repere, într-o cultură care bălteşte din lipsa unui orizont mai generos. Mă 
gîndesc la nişte nume de tineri scriitori, care dacă nu iau exemplul 
meşterului român, care e demult în Europa, nu o să fie decît nişte scriitori 
români îmbătrîniţi înainte de vreme de frustrări şi uzură cotidiană. Claudiu 
Komartin, Dan Coman, Răzvan Ţupa, Bogdan G. Stoian, Rita Chirian, 
Marius Chivu, Mihai şi Alexandru Vakulovski, Rareş Moldovan, Dan 
Sociu, Vlad Moldovan, Mihai Curtean, Daniel Cristea Enache, Cosmin 
Ciotloş, Adrian G. Romila, Andrei Terian, Andra Rotaru, Aida Hancer etc. 
etc. sînt doar o parte dintre numele care îmi vin acum în minte. Mizele mici 
crează destine mici, mizele înalte crează perspective aparte. Statul român 
plăteşte tichete la căldură, plăteşte pensii mari foştilor activişti şi securişti, 
plăteşte milioane de euro pentru procese cîştigate de petenţi la CEDO după 
ce au fost judecate strîmb în ţară, plăteşte un minerit falimentar etc. dar nu 
ar plăti o sută de burse pentru nişte intelectuali români în universităţi din 
Europa care ar produce un freamăt de cultură română acolo unde sîntem 
cunoscuţi doar ca ţigani, ca hoţi, ca violatori, ca umile fiinţe (încă 
umanoide) care muncesc în orice condiţii, pentru un cîştig mizer. Sîntem în 
Europa exact unde ne propunem să fim. Adică nicăieri.  
     Dar hai să zicem că Statul nu se îndură să rupă de la gura securistului, 
care a pus pumnul în gură românului pînă mai ieri, ca să plătească 
intelighenţia, dar de ce nu îi vine în minte să folosească o materie primă 
excepţională în folosul său ...?! E vorba de imaginea, mintea şi notorietatea 
artiştilor şi intelectualilor români. Să-i trimită la misiuni diplomatice în 
străinătate. Ăştia ştiu şi limbi străine, au şi repere culturale, au şi 
generozitate. Aşa însă, cu mici excepţii, ataşaţii culturali ai României din 
străinătate sînt nişte cocoaşe care atîrnă hidos pe o imagine bolnavă a 
societăţii noastre în lume.  
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 4. România, prezentul unui trecut fără viitor 
          
     Trăind în spaţiul (prea) îngust al culturii naţionale, disputînd aceiaşi 
receptori (cititori), care sînt tot mai puţini de la un an la altul, scriitorii 
români par, uneori, o societate plină de păcate, cîrcotaşă, lipsită de 
generozitate la schimbul de promoţii şi generaţii, infatuată pe spaţiul îngust 
de pe un ipotetic soclu, bîrfitoare, lipsită de miză, sărăcită ca efect al unei 
mentalităţi de oameni săraci ...! Disperarea de a scrie e mai lesne înlocuită 
de o mare disponibilitate de a crea topuri de o seară, de o halbă, de un sezon. 
Premiile literare din România sînt aproape toate neînsemnate material, dar 
scriitorul român e mulţumit cu o stranie sărăcie care ar acoperi, parcă, 
vinovăţia de a nu şti să facă altceva. Covrigi? Sau şaibe? Şi asta în condiţiile 
în care mediul în care ar trebui să germineze literatura nouă, mediul 
universitar dar şi cel şcolar, sînt la noi nişte paragini. Nu risc nimic spunînd 
că universităţile româneşti sînt nişte bastioane care nu apără cultura 
naţională, ci apără pe studenţi de influenţa culturii în general. Nu mai 
detaliez, rezultatele se văd în societate. Recent am avut o discuţie cu un tînăr 
profesor de limba şi literatura română, absolvent din promoţia 2008, de la o 
universitate moldavă, care nu a auzit în viaţa lui de revista „România 
literară”! Cînd i-am semnalat, întîmplător, un articol pe care l-ar putea citi 
elevilor săi din clasa a opta, m-a întrebat ce revistă este şi unde apare. Nu, 
nu o mai văzuse niciodată ...! Nu auzise nici de „Vatra”, nici de „Echinox”. 
Ce cultură poate insufla elevilor săi acest (sub-) produs al sistemului 
educaţional universitar de azi?  
     Dar gata cu văicărelile, scriitor român! Înapoi la masa de scris! Pentru ce, 
pentru cine? Pentru postumitatea pe care ţi-o poţi închipui cît vrei tu de 
mare, de recunoscătoare. Că şi Eminescu, în „Epigonii”, sugera că în 
România putem vorbi de prezentul unui trecut fără viitor. Dar s-au mai găsit 
resurse pentru încă un veac şi jumătate de „prezent continuu”.  
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Ancheta  revistei 
 
 

Bancul şi literatura 
 
 După DEX bancul e glumă, spirit, anecdotă, prin extensie, minciună. 
Unde se întîlnesc – dacă se întîlnesc! – bancul şi literatura? E vreun semn de 
condamnabilă superficialitate în „cultivarea” bancului? E bancul doar un 
reziduu de spirit? Din cîte am văzut Nichita Stănescu era un bun povestitor 
de bancuri pe care le spunea rar şi apăsat aşteptînd reacţii de la auditoriu, 
Mihai Ursachi la fel, Cezar Ivănescu transforma bancurile în povestioare 
morale, şi asta ca să numesc doar pe cîţiva dintre „cei mari”...! La Eminescu 
am găsit, între însemnări, aprecierea: „Omul care nu ştie a rîde e monstruos 
şi trebuie să te fereşti de el”...   
 
1. Cum aţi putea defini bancul, ca manifestare a umorului, ca purtător 
de mesaj liminal şi subliminal? E umorul o terapie individuală sau 
colectivă? Cît bine au făcut bancurile existenţei de zi cu zi a românului? Cît 
rău au făcut bancurile evoluţiei noastre istorice?  
 
2. E vreo diferenţă între bancurile de dinainte de 1989 şi cele de după 1989 
din viaţa românului? Cîtă libertate imprimă umorul unei existenţe? Cît din 
realitatea imediată e banc, cîtă realitate e într-un banc?   
 
3. Cine e Bulă? Aţi putea face un portret, din ceea ce ştiţi despre el, al 
celebrului Bulă? A căpătat românul, după îndelungă convieţuire, ceva din 
trăsăturile lui Bulă? Are Bulă ceva din trăsăturile „românului majoritar”? 
 
4. Lăsaţi, vă rugăm, pentru cititorii noştri unul (sau mai multe?) din 
bancurile care v-au plăcut ... !  
        (A.A.G.)  
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           Constantin  Ardeleanu (Bucureşti) 

 
«Bulă nu este „isteţ ca un proverb”: 
mai degrabă suferă de un cretinism 
inofensiv şi de un spirit neprelucrat  

de mahala» 
 
 

 
 1. Sunt graniţe fragile, cu 
întrepătrunderi greu de departajat, 
între banc, glumă, vorbă de spirit, 
anecdotă, zeflemea, luare peste 
picior, ironie, umor involuntar, 
pamflet. Receptând literatura 
simplist, ea pare a avea două mari 
secţiuni: omor şi umor. Primul este 
prea luat în seamă (din nicio 
capodoperă nu lipseşte măcar o 
crimă); al doilea, chiar dacă desfată 
la prima recepţie, este expediat, pe 
termen lung, în derizoriu (nimeni 
nu-i detectează, ascunsă în structură, 
lacrima). Omorul apreciat de esteţi, 
umorul de isteţi?! Dilema „a fi sau a 
nu fi” ridiculizează facilitatea 
aparentă a lui „a zâmbi sau a nu 
zâmbi” (ilustrez cu răspunsul 
actorului George Vraca, la 
întrebarea unui debutant în Hamlet, 
curios să afle dacă prinţul 
Danemarcei face amor cu Ofelia: 
„Nu, dragă, numai în turnee”). Cel 
mai lesne e să răspunzi la o întrebare 
cu o alta… De ce „Junimea”, cu 
atâţia oameni serioşi, de multe 
carate intelectuale, se întrunea sub  

deviza „anecdota primează”? De ce 
Ion Creangă, „popa Smântână”, 
asigura contrapunctul acestei 
„simfonii literare”, rol ce avea să-l 
joace, mai târziu, tăzlăuanul I.I. 
Mironescu la „Viaţa românească”? 
De ce există tentaţia de a asimila 
umorul cu gratuitatea? Nu oare din 
cauza atâtor glume (e drept, 
geniale), un stol de critici comit 
imprudenţa de a-l socoti pe Creangă 
„un mare povestitor”, când el este 
un prozator urieşesc?  Neîndoios, 
pentru a cultiva spiritul – şi să mai şi 
rămâi în istoria literaturii române – 
esenţială e dozarea umorului în 
textura naraţiunii (mă refer cu 
osebire la proză, fiindcă poezia cu 
„poante” e condamnată la a fi gen 
minor „for ever”, chiar dacă a avut 
câţiva virtuoşi: Anton Pann, 
Topîrceanu, Păstorel, Pribeagu, 
Marin Sorescu). Dar, vai, umorul, 
după ce se va recepta iniţial „à la 
légêre”, are darul de a fi un teribil 
rechizitoriu al moravurilor. S-a 
ajuns la absurdul ca marii noştri 
filosofi să-l blameze pe nenea Iancu 
pentru subminarea fibrei poporului 
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român, prezentat, chipurile, prea 
caricatural. În replică la elogiul 
deşănţat şi peren al „omorului”, s-a 
lansat, în cheie cam avangardistă, 
umorul negru. Finalmente, şi eu cred 
în „monstruozitatea omului care nu 
râde”, sintagmă lansată de gravul 
Eminescu. 
 2. Bancul e terapeutic, dar şi 
o modalitate de a-ţi exprima o 
atitudine faţă de comportamentul 
cuiva, fără ca acesta, orgolios, să-ţi 
trimită, ca în cazul unor acuze sobre, 
martorul la duel (odinioară) sau 
avocatul (astăzi). E şi anti stres 
(specialiştii susţin că la originea 
cancerului ar sta…tristeţea). Bancul 
îţi aduce ceva lumină şi puţin sublim 
(nu l-aş complica, savant, cu mesaje 
subliminale). Bine dispunerea în 
situaţii limită, iată binele bancului. 
Răul lui s-ar rezuma la aceea că 
pretinsele elite (în deficit cronic de 
umor) îi acuză pe umorişti de 
superficialitate şi eşuare în  prea 
răspândita băşcălie (demolatoare de 
Românie, vorbe spuse la mânie). A 
nu se uita arta dozajului, 
comparabilă cu tumultul curajului! 
 3. Umorul, ca un banc de 
perle într-un ocean de mediocritate, 
dă bine în orice societate. Cine ştie 
pe ce culmi ale absurdului ar fi urcat 
ipochimenul, care se considera din 
speţa rară a celor născuţi odată la 
200 de ani (ar fi zis mai mult, dar nu 
ştia ce număr vine după 200?!), dacă 
bancul străzii nu l-ar fi comprimat la 
un benign Pingelică, anodin 
Blacheu, pretin (subliminal – nu-i 
aşa? – cretin), Bou’ ista, pe tron de 

Burebista. Poate evalua cineva ce 
rol formidabil o fi avut în 
subconştientul maselor revoltate, în 
simulacrul de revoluţie din 1989, 
zicerea premonitoriu hazos-sinistră 
„la al XV-lea congres, patru ani de 
la deces”? Bancurile nu cruţă pe 
nimeni, mai ales în contextul 
politichiei fade şi gargariste, şi în 
condiţiile scăderii nivelului de trai. 
Urmaşii lui „stupid people”, îşi vor 
aminti, în hohote de râs or zâmbind 
amar (depinde de PIB-ul de atunci), 
ca într-un serial de benzi desenate, 
despre stângăciile acestui trio de 
„Escu” (vivat Tudorică Muşatescu!), 
chiriaşi temporari la Cotroceni, cu 
care ne-a procopsit Soarta, sub 
numele de „Bunicuţa”, „Ţapul” şi 
„Dictachiorul”. Urmaţi servil de 
cohorta de „mătuşa Tamara”, 
„Ciocul mic”, Vodcăroiu”, 
„Bocciul”, Ciuvică de la Alianţa 
Civică, Vulpea, Buldogul, omizile 
etc. 
 4. Eroul comic naţional ar fi 
trebuit să fie Nastratin, Păcală, 
Tândală sau Gâgă. Paradoxalul 
popor pontic (pus pe poante) a optat 
pentru Bulă. Pare o gogomănie, dar 
eu cred că acest nume are o origine 
licenţioasă, din cauza invaziei de 
studenţi arabi, din anii ’60 ai 
secolului trecut, cultivaţi de raisul 
Bin Ceaşcă, străini care pronunţau 
pe „p” ca pe „b”. De aceea Bulă nu 
este „isteţ ca un proverb”: mai 
degrabă suferă de un cretinism 
inofensiv şi un spirit neprelucrat de 
mahala, dus până la grobianism. 
Unii îl consideră un Tonto, dar el e 
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un tăntălău. Pe acest bulangiu, care 
mereu o îmbulinează, predispus la 
bulimie, nu îl văd decât 
„transportat” în ambulanţele 
zâmbetului. I se aduc aiurea 
tribulaţii  somnambulului. 
 5. Ador hazul oamenilor de 
spirit. Mai adaug la cei deja 
menţionaţi pe Victor Eftimiu, 
Şerban Cioculescu, Fănuş Neagu, 
Mircea Micu şi într-un registru 
special al râsu’-plânsu’-lui pe 
Nichita. „De peste hotare” sunt 
colosali Winston Churchill (pentru 
întâmplările sale vesele, mustind de 
replici superinteligente, ar fi meritat 
Premiul Nobel la literatură, nu 
pentru nu ştiu care cărămidă 
insipidă) şi Woody Allen. Dar ce 
ziceţi de aceste mostre de umor 
autohton gri, spre negru faliment 
(smiling corectness)? Sinergia 
faptelor, măi animalule; industria 
dinainte de 1989, ca un morman de 
fiare vechi; să trăiţi bine; reforma 
statului prin amputări de salarii şi 
pensii; Elena, eşti atât de frumoasă,   

 

de înfiori Pleşcoiul; ditamai flota 
eşuată într-un…banc (fără haz). 

Şi trei bănculeţe, auzite pe o 
bancă în Cişmigiu:  

Mare rival cu Şerban 
Cioculescu, Mihail Dragomirescu, 
director al Institutului de Literatură, 
îl „interpelase” în aulă: „Ei, ce zici, 
Cioculescule, teoriile mele se 
discută acum la congresul de la 
Copenhaga”. „Ce să zic, domnule 
profesor, decât că e ceva putred în 
Danemarca”. 

Dornică de rating, o 
televiziune a filmat-o, la un 15 
Ianuarie, pe semianalfabeta Nikita 
lângă mormântul lui Eminescu. 
Impresionată, în maniera ei 
grobiană, aceasta rostise, plină de 
sine: „Şi-ar fi închipuit Eminescu 
că, la 120 de ani de la trecerea  în 
veşnicie, va fi vizitat la locul său de 
veci de la Bellu de Nikita?” 
 Ultima oară când m-am aflat 
înăuntrul unei femei, a fost când am 
vizitat Statuia Libertăţii (Woody 
Allen). 

  
 
 
            Constantin Arcu (Suceava) 

 
        Despre Bulă numai de bine 
 
 
 

 1. Nu ştiu dacă bancul se întîlneşte undeva cu literatura. Cele două 
domenii sînt totuşi distincte şi mi se pare dificil de făcut o legătură între ele. 
Decît că sînt scriitori care ştiu să spună un banc bun, iar prietenul
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Adrian Alui Gheorghe a enumerat cîţiva mari poeţi ce preferau să iasă în 
lume cu bancuri. Şi numai gîndindu-ne la Nichita Stănescu, Mihai Ursache 
ori Cezar Ivănescu, sîntem nevoiţi să admitem că nu poţi eticheta superficial 
pe acela care „cultivă” bancul. Iar unele bancuri sunt subtile, inteligente. 
Spiritele ludice, jucăuşe sînt considerate în mod obişnuit profunde. Şi apoi, 
care sunt cărţile memorabile din viaţa noastră? Mă gîndesc în primul rînd la 
cărţi care te fac să rîzi sau măcar să zîmbeşti, de felul lui Don Quijote de la 
Mancha sau Peripeţiile bravului soldat Svejk. Exagerînd puţin lucrurile, 
putem afirma că literatura bună e un banc bun. O minciună frumoasă de la 
un capăt la altul. Textele constipate mă lasă indiferent. „Nu ai dreptate să 
dispreţuieşti comedia burlescă. Eu, ca şi Heine, i-am făcut pe oameni să mă 
asculte sunînd din clopoţeii unei tichii de bufon. Orice muncă intelectuală 
autentică este plină de umor”, susţinea George Bernard Shaw. Rîsul este 
specific omului şi nu poate fi separat de inteligenţă şi creaţie spirituală. 
Valorile spirituale sînt dintotdeauna apreciate. Pot să vă propun un banc pe 
tema asta:  

„Cică trei fii au plecat de acasă şi au ajuns oameni mari. Reîntîlnindu-
se după o vreme, au început să se laude ce cadou i-a făcut fiecare mamei lor. 

- Eu i-am făcut mamei o casă imensă! 
- Iar eu i-am trimis un Mercedes ultimul tip, cu şofer cu tot! 
- Eu cred că v-am întrecut pe amîndoi! Voi ştiţi cît de mult îi place 

mamei să citească Biblia şi că nu mai vede să citească. Eu i-am trimis un 
papagal mare care ştie să recite toată Biblia pe de rost. 12 călugări 
franciscani au lucrat cu el 20 de ani. Am cotizat 1000000 $ anual, dar a 
meritat efortul. Mama trebuie să zică numai ce capitol vrea să audă şi 
papagalul îl recită!  

După cîtva timp, mama le scrie cîte o scrisoare. Primului îi scrie: Casa 
pe care mi-ai făcut-o este prea mare. Stau doar într-o cameră, dar trebuie să 
fac curat în toată casa. Celui de-al doilea: Sunt prea bătrînă ca să mă mai 
plimb. Stau toată ziua acasă, aşa că nu folosesc niciodată Mercedesul. Iar 
ultimului îi scrie: Iubitul meu fiu, tu ai fost singurul care ştii ce-i place 
mamei tale. Puiul a fost delicios!” 

2. Bancul rămâne ceea ce este, adică o scurtă anecdotă glumeaţă, cum 
este definit în DEX. Nu cred că putem să ne scufundăm în supoziţii adînci, 
învinuind bancul de nu ştiu ce mesaje liminale, subliminale etc. Bancul e 
clar pentru orice muritor de rînd, mai puţin pentru cei care nu au simţul 
umorului. Aici nu-i vorba de profunzime, tot prostul se hlizeşte la un banc 
bun. Sigur, mai este şi diferenţa de la banc la banc. Umorul are o funcţie 
terapeutică, ne asigură medicii şi scriitorii. Este celebru dictonul poetului 
francez J. Santeul (sec. al XVII-lea) - „Castigat ridendo mores” (lt. „Rîzînd 
îndreptăm moravurile”). Aici e vorba de o terapie socială, colectivă, evident. 
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Numai că la români, am pregnant această senzaţie, bancurile par mai curînd 
un anestezic individual, decît un mijloc de terapie colectivă. La noi 
bancurile nu circulă pentru a combate şi îndrepta moravuri, cît pentru a face 
suportabile mizeria şi lipsurile. Sunt momente în care ne întrebăm dacă nu 
cumva altul ar fi fost destinul nostru, în caz că n-am fi fost atît de iubitori de 
bancuri şi de umor. Aici totul este luat peste picior şi plasat în derizoriu, 
inclusiv situaţia de rahat în care ne aflăm. Redau pentru exemplificare 
sloganul electoral al PD-L: „Fraţi români! Iliescu şi Constantinescu ne-au 
adus pe marginea prăpastiei. Numai alegîndu-l pe Traian Băsescu vom face 
un pas înainte!” Păi dacă faci o glumă din asta, înseamnă că accepţi situaţia. 
Rîzînd, te trezeşti lipsit de forţă, de combativitate. „Am rîs, iată-mă 
dezarmat!”, sună o replică dintr-o comedie celebră a lui Piron (La 
metromanie). Iată, după ce preşedintele Băsescu a anunţat reducerea 
salariilor bugetarilor cu 25%, românii au rămas stupefiaţi cîteva clipe, apoi 
au început să se acomodeze cu ideea, iar unii au căutat să-i găsească şi 
justificări. Ba au apărut şi bancuri pe tema asta. Păi dacă Băsescu ar fi fost 
preşedinte în Grecia, să spunem, grecoteii îl aruncau în fundul mării cu o 
piatră legată de gît! Dar aici mămăliga dospeşte mult şi bine, iar la mitinguri 
românii fac dansul pinguinului, în loc să-şi revendice drepturi şi libertăţi.  

Dar despre ce nu glumeşte românul? Recent a apărut Hotărârea de 
Guvern nr. 699/03.01.2011: „Articol unic: Începînd cu data de 01.01.2011, 
Guvernul României oferă slujbe gratuite tuturor şomerilor. Slujbele vor fi 
oficiate de preoţi, episcopi, arhiepiscopi şi de Preafericitul, preşedinte al 
României.” În acelaşi stil urmează şi măsurile anticriză ce se vor lua, 
inclusiv taxa pe „vînturi trase” ori de poluare pentru cei ce folosesc 
pamperşi! Românul glumeşte despre orice, inclusiv despre fiinţa lui.  

Şi un banc pe tema asta: Cică Dumnezeu crea ţările. La un moment 
dat Sf. Petru îl întreabă: - Bine, Doamne, în toate ţările, ba ai pus numai 
deşert, ba numai păduri, ba numai petrol, ba numai ape, dar în ţărişoara asta 
România ai pus de toate, şi păduri, şi ape, şi bogăţii, cum vine asta? - Da, 
aşa este, dar să vezi ce popor pun!... 

E greu de spus pînă unde rîsul este benefic şi de unde începe acţiunea 
lui distructivă. George Bernard Shaw spune undeva: „Rîsul fără compasiune 
este un abuz distrugător al unei funcţii nobile; descompunerea unui neam 
poate fi măsurată prin gradul cu care se lasă pradă lui.” Dar cine se mai 
înţelege cu G.B.S.?! 

3. Diferenţa între bancurile de dinainte de 1989 şi cele de după este 
numai de temă, de subiect. În rest, măcar din acest punct de vedere, românul 
şi-a îngăduit o libertate deplină, dar subversivă, şi înainte de 1989. Dacă nu 
făcea mitinguri şi greve ca polonezii, în intimitate dădea dovadă de curaj. 
Circulau bancuri despre socialism, despre Ceauşescu şi cozi la alimente etc. 
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Acum bancurile îi au ca personaje pe Băsescu, Năstase, Boc ş.a., este vizată 
lumea politică şi criza din care nu reuşim să ieşim etc. Nici nu se poate 
altfel. Pentru că mare parte din realitatea imediată e un banc prost, iar 
bancurile se hrănesc din realitate. Deseori ele rostesc adevărul. Să ilustrez 
cu un banc: Un ascultător: Cum se trece de la capitalism la socialism? Şi, 
mai ales, cum se poate trece de la socialism la capitalism? 
Radio Erevan: De la capitalism la socialism se poate trece prin revoluţie, iar 
de la socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agenţiile de 
turism.  Sau: Moare ţiganul şi în rai se întîlneşte cu Ceauşescu. - Măi, 
ţigane, cînd a fost mai bine, în vremea mea sau acum? - În vremea ta, 
jupîne, că pe vremea aceea politicienii făcea politică, muncitorii lucrea, iar 
ţiganii fura. Acum însă… politicienii fură, muncitorii fac politică şi toţi 
vrea… să lucrez eu!   

4. Bulă? E un parşiv de primă mînă, frate bun cu Mitică. Nu românul a 
căpătat ceva din trăsăturile lui Bulă, cred că Bulă s-a născut după chipul şi 
asemănarea „românului majoritar”. Nu ştiu ca la alte popoare să existe un 
personaj… echivalent. Deşi se pare că numele lui derivă de la faimoasa 
denumire a unei localităţi din Croaţia! Unii se gîndesc la prostii şi pretind 
altceva, dar eu îmi menţin această teorie.   
El este prezent în viaţa de zi cu zi a românilor, apărînd în cele mai diferite 
ipostaze. Elev sau matur, parlamentar sau tăietor de frunze la cîini, nu are a 
face, îl recunoaştem ca fiind de-al nostru. Este faimos, dar greu de prins în 
insectar. Numai să întrebaţi de unul sau altul şi veţi constata că fiecare vede 
în Bulă un alt personaj. Carcaterul lui diferă de la caz la caz: leneş, cîrcotaş, 
zeflemitor, subversiv, laş, inocent etc., cum să-l defineşti în cîteva cuvinte? 
Dar să-l lăsăm să evolueze: 
 - Bulişor, tu ce vrei să te faci cînd vei fi mare? - Visez să fiu 
miliardar, ca tatăl meu. - Păi ce, tatăl tău e miliardar? - Nu, dar şi el 
visează…  
 Bulă completează o fişă personală pentru angajare. La data naşterii 
trece 15 august. - În ce an? întreabă funcţionara de la oficiul forţelor de 
muncă. - În fiecare an!  

* 
 Care este cea mai tare valută? întreabă învăţătoarea. 
- Euro, dolar, lira sterlină! strigă elevii. - Ciocanul libanez! zice Bulă. - Nu 
există aşa monedă, de unde ai auzit de aşa ceva? întreabă învăţătoarea. - Păi 
a zis sor-mea că dacă-l lasă pe libanez să-i mai dea două-trei ciocane îşi ia şi 
apartament!  

* 
 Într-o noapte vin hoţii în casa lui Bulă. Caută ei ce caută şi nu găsesc 
nimic. La un moment dat se trezeşte nevasta lui Bulă.  
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- Bulă, trezeşte-te, au venit hoţii! - Taci, femeie! Eu mă ascund de ruşine că 
nu avem nimic în casă şi tu urli în gura mare.  

* 
 - Tată, vreau să mă însor, zice Bulă. - Cu cine? - Cu Janos. 
Imposibil, Janos e ungur! 

* 
 Profesorul îl întreabă pe Bulă: 
 - Bulă, ce este patria? - Nu ştiu. Îl întreabă şi pe Vasile. - Patria este 
mama mea. Profesorul îl întreabă pe Bulă din nou. - Bulă, ce este patria?  - 
Patria este mama lui Vasile. - Nu, Bulă, patria este şi mama ta! Ia zi, ce ai 
înţeles? - Că eu sînt frate cu Vasile. 

* 
 Profesorul ţine un discurs studenţilor despre bunele maniere. 
 - Cunoşti o fată şi o inviţi la un restaurant. În timpul mesei, trebuie 
să mergi la baie. Popescule, cum te-ai scuza? - Domnişoară, trebuie să mă 
urinez, scuzaţi-mă o clipă. - Foarte urît! Ionescule, tu cum ai spune? - Vă 
rog, domnişoară, să mă scuzaţi o clipă, am nevoie să merg la toaletă. - Este 
mai bine, dar nu este frumos să pomeneşti de toaletă în timpul mesei! Bulă, 
tu cum ai proceda? - Domnişoară, scuzaţi-mă o clipă, deoarece trebuie să 
dau mîna cu un vechi prieten pe care sper să vi-l prezint în această seară! 

* 
 Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine despre cît 
de mulţi bani cîştigă copiii lor. 
 - Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg şi are atîţia bani încît a 
făcut cadou o maşină unui prieten, spune prima. 
 - Gheorghiţă, băiatul meu, e mare avocat şi are atîţia bani încît a 
făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui, spune a doua. 
Mama lui Bulă: 
 - Bulă al meu n-a învăţat nimic, nu s-a ales nimic de el. E şomer, se 
droghează şi, colac peste pupăză, e şi homosexual. Norocul lui e că are doi 
amanţi, unul doctor şi unul avocat, care i-au făcut cadou o casă şi o maşină! 

5. Deşi am pus destule bancuri pe blogul meu, mai las cîteva şi aici: 
 Un ascultător: 
 - De ce Adam şi Eva au trăit peste 800 de ani, iar astăzi omul nu 
trăieşte mai mult de 100 de ani? Radio Erevan: - Deoarece, între timp, 
medicina a progresat foarte mult 

* 
 La o petrecere, soţul gelos pe consoarta sa care  găsea replici pline 
de duh tot timpul, îi zice: - Draga mea, dacă tot eşti atît de spirituală, poţi să-
mi spui ceva să mă încînte şi să mă întristeze în acelaşi timp? - Cu plăcere, 
dragul meu: ai cea mai mare sculă dintre toţi prietenii tăi! 
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* 
 „Un călător ajunge la hanul „Gheorghe şi Balaurul”. Bate la uşă, uşa 
se intredeschide şi o figură feminină întreabă: - Ce vrei? - Aş dori să 
înnoptez la han şi dacă aţi avea şi o farfurie cu mîncare… - N-avem! Şi i se 
trînteşte uşa în nas. Omul bate din nou şi, cînd uşa se întredeschide, aceeaşi 
figură feminină întreabă răstit: - Şi-acum ce mai vrei? - N-aş putea să 
vorbesc şi cu Gheorghe?” 

* 
 „Pe o stradă, o ţigancă vindea seminţe cu 5000 lei cornetul. Un tînăr 
care trecea în fiecare zi pe acolo îi lăsa cei 5000 de lei, dar nu-şi lua 
niciodată cornetul. Într-o dimineaţă, ţiganca îl opreşte, încercînd să-i spună 
ceva, dar tînărul merge grăbit mai departe, zicînd din mers: - Vrei să mă 
întrebi de ce nu iau niciodată seminţele? - Nuu, nuuuu… vreau să-ţi spun că 
s-au scumpit la 10.000 de lei!” 

* 
 Un tip îşi găseşte nevasta în pat cu cel mai bun prieten al său. Scoate 
puşca din dulap şi-l omoară pe loc.  Nevastă-sa: - Cu aşa atitudine, ai să 
rămâi fără prieteni!” 
 

 
           Nicolae Băciuţ (Târgu Mureş) 
 
« Dacă e ceva ce îi uneşte pe români, 
         acestea sunt bancurile » 
  

 
 

1. Bancul se-ntâlneşte cu 
literatura în cafenea, în baruri, la 
restaurantul Uniunii Scriitorilor 
(dacă mai există!). Dar unde nu se-
nâlneşte? Problema e să-şi dea 
întâlnire! 

Nu m-am gândit vreodată că 
bancul  şi-ar  putea  găsi  loc  între 
genurile literare şi nici n-am 
identificat până acum vreun 
autor/scriitor de bancuri. 

Bancurile provin din surse 
anonime, iar la noi, “ţară tristă plină 

de umor”, bancurile apar din 
nimica. Cea mai facilă ironie îşi ia 
drept cal troian bancul. 

Bancuri bune pot spune şi 
oameni cu cultură precară, fără 
niciun talentat, dar şi oameni cu 
umor, cu puţină memorie, cu puţină 
înzestrare actoricească. Scriitorii 
sunt şi ei oameni, spun şi ei bancuri, 
cu mai mult sau mai puţin har. 

Mare trecere au şi bancurile 
grosiere, licenţioase, cum s-ar 
spune, care sunt savurate mai 
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ales prin ceea ce au ele porcos, nu 
prin cine ştie ce rafinament, ironie 
subţire... Ori artă retorică! 

Cât umor, cât sarcasm ... 
suportă bancurile? Sunt destui 
oameni cu ştaif care strică 
bancurile, până şi pe cele ... bune. 
Nu ştiu să spună bancuri, pur şi 
simplu. 

Alţii sunt capabili de 
conexiuni inepuizabile, la orice idee 
reacţionează şi cu un banc. Dacă un 
banc stârneşte râsul, acesta şi-a atins 
scopul. 

Dar dacă nu le-am spune 
bancuri şi le-am zice anecdote? Ca 
parte a universului comic, a 
umorului! 

Umorul a fost alungat de la 
curţile monarhale şi monahale în 
Evul Mediu şi Renaştere şi nici 
bufonii de la curţile regale nu nu s-
au mai simţit bine la un moment dat 
şi nu şi-au mai putut salva condiţia. 

Bancurile, glumemele... s-au 
conservat nu numai pe cale orală, ci 
au fost tipărite chiar culegeri, 
antologii de glume, anecdote, umor. 

Aparent, glumele, bancurile 
au doar o funcţie “frivolă”, stârnirea 
râsului, dar nu trebuie neglijată 
funcţia lor moralizatoare din 
subsidiar. De la glumă la bătaia de 
joc însă, nu-i decât un pas.  

Ca-n bancul auzit mai ieri : 
« Ion şi Măria stau pe marginea 
prăpastiei. Măriei e cald. Ion îi 
face… vânt ! » 

Dacă e ceva ce îi uneşte pe 
români, acestea sunt bancurile. Tot 
poporul, de la vlădică la opincă, 

consumă bancuri. Unii  le şi 
redistribuie cu largheţe. Fiecare 
după puteri, pricepere…  

« Ion şi Măria » circulă în 
toate mediile, ca emblemă a 
cuplului în bancuri, cum Iţic şi Ştrul 
sunt emblematici pentru  anume 
trăsături, atât cu specificitate etnică, 
cât şi general valabile, prin uşoare 
translaţii semantice. 

Să nu mai vorbim de 
bancurile « transnaţionale », 
« transfrontaliere » !.... 

Se fac bancuri pe orice 
temă… 

Şi politicienii noştri, de multe 
ori, « de la cea mai înaltă tribună », 
spun bancuri, ca să smulgă aplauze, 
aşa cum au spus minciuni, când au 
de colectat voturi.  

De multă ipocrizie poate fi 
cineva în stare însa, refuzând un 
banc bun, « delimitându-se ». 

 Indiferent ce fel de 
« reziduu » e ! Bancul, fireşte ! 

  2. Bancul face parte din 
viaţa noastră cotidiană, e ca apa, ca 
aerul. Ne însoţesc, ca junghiul cu 
tusea. Netezesc comunicarea, 
salvează comunicarea, destind după 
încordări intelectuale, relaxează, 
sunt... terapie. 

Sunt inofensive, săracele, ce 
rău să facă? 

Vă gândîţi, poate, că în loc să 
faca haz de necaz, românul ar fi 
trebuit să facă altceva, în slujba 
istoriei ?! 

Credeţi că dacă n-am fi spus 
bancuri şi am fi avut o soartă mai 
bună ? 
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Bancurile sunt în firea umană.  
Şi ele dau identitate unei 

naţiuni. Produc diferenţa specifică. 
Puneţi faţă în faţa bancurile 
scoţienilor cu ale noastre!  

3. Sigur că diferă, dar n-au 
fost abandonate cele de dinainte, lor 
li s-a adăugat un “patrimoniu” nou 
de bancuri, reflex al noilor condiţii 
de viaţă, mentalităţi etc. Cele de mai 
ieri parcă produc şi nostalgie. Unele 
sunt punct de plecare, bază, pentru 
bancuri noi. 

Bancurile pleacă din realitate 
şi se întorc la ea. 

4. - Bulă e-n toate, e-n cele ce 
sunt şi-n cele ce mâine vor râde la 

soare! Cum ar zice poetul 
proletcultist! 

Nu trebuie decât, din când în 
când, fiecare să se uite în oglindă să 
vadă portretul lui Bulă. 

Dar Bulă nu e singurul 
personaj al bancurilor noastre. La 
fel de celebri sunt Iţic şi Ştrul, Ion şi 
Măria, mai nou Alinuţa, iar 
blondele, “personaj” colectiv, sunt 
subiectul atâtor savuroase bancuri. 

 5. Am tipărit o carte de 
bancuri.... E imposibil să fac o 
selecţie. Sunteţi om serios, nu, 
Adrian Alui Gheorghe? 

 
 
 
              Horia  Bădescu (Cluj Napoca) 
 

„Bancul e haiku-ul umorului, dar şi o 
prolegomenă socială  

şi un silogism al umoarei”  
 
 

1. Glumă, spirit, anecdotă? Poate câte ceva din fiecare şi, în mod 
sigur, ceva mai mult decât fiecare dintre ele. Minciună? Doar în măsura în 
care minciună e întreaga literatură. Ca şi literatura, bancul bun, bancul artist, 
care pişcă spiritul şi stârneşte inteligenţa limbii, adevereşte minţind şi minte 
adeverind. Ca şi literatura, bancul nu truchează adevărul, ci îi rescrie 
contextul de operare, îi modifică parametrii şi îl accentuează.  Departe de a 
fi un reziduu de spirit, el este, mai de grabă, un gurmetism al acestuia.  Aşa 
încât, cultivarea bancului e un semn de normalitate, de sănătate spirituală, ba 
mai mult, unul de de subţirime. Nu-i de mirare propensiunea scriitorilor 
pentru bancuri. Mă repet: pentru bancul bun, pentru bancul artist! Cât despre 
Eminescu, el are ca întotdeauna dreptate şi trebuie citit în cel puţin  două 
sensuri: Fereşte-te de omul trist dar şi de acela care hăhăie şi dacă-i arăţi 
degetul!  
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2. Bancul practică un esopism de buzunar; ca dimensiune, evident. El 
e haiku-ul umorului dar şi o prolegomenă socială şi un silogism al umoarei. 
El e bufonul de la curtea regelui. Spune ceea ce nu îndrăznim a rosti însă am 
vrea să auzim dar, mai ales, ceea ce am vrea să se făptuiască. El ne preia 
neputinţele şi laşităţile şi le transferă spre mântuire imaginarului. Este un 
seismograf formidabil al stării naţiunii şi o terapie verificată pentru situaţiile 
fără ieşire. Sau care par astfel. El eliberează tensiuni mortale dar şi 
pregăteşte terenul pentru exploziile recuperatoare. Prin urmare, dacă 
bancurile pot fi acuzate că depotenţializează reacţia socială, că subminează 
dinamica protestului, individual sau social, că oferă un catharsis păgubos, 
deşi ridendo castigat mores nu e o invenţie românească, ele dinamitează, în 
acelaşi timp, mistica puterii şi a practicanţilor acesteia aruncându-o în 
derizoriu şi pregătind căderea. Cât despre istoria noastră, ea e cum e dar nu 
din cauza bancurilor. În fine, bancul e un depanator al tristeţii şi un ucigaş 
rafinat de egotisme şi narcisisme. Şi mai este, dar asta ar fi o altă discuţie, 
un petronian festin al inteligenţei şi un răsfăţ  de ” vorbă-n colţuri şi 
rotundă”.  

3. Bancurile de dinainte de ’89 excelau în domeniul politicului sau al 
moralei sociale. Aveau substanţă, inteligenţă, umor, rafinament. După ’89 
bancul a somnolat o lungă perioadă de timp. Locul lui a fost luat de 
defularea frustă: înjurătura şi bădărănia. Preeminenţa politicului a fost 
înlocuită cu aceea a sexului, mai ales în exprimarea lui pornografică. De o 
bună bucată de vreme, însă, bancul începe să-şi revină, semn că oala fierbe 
din nou cu capacul pus. Nu ştiu câtă libertate  existenţială imprimă umorul  
dar în mod sigur îi aduce spiritului o gură de aer. Aş fi tentat să spun că 
lumea trăieşte din totdeauna între Calderon de la Barca şi Caragiale între „ 
viţa e vis” şi „Moft, domnule!”, însă îmi dau seama că dacă realitatea 
imediată e un banc, şi uneori este, atunci e un banc sinistru! Cât despre 
realitatea dintr-un banc? Ea e acolo, iremediabil prezentă, căci bancul o 
aduce cu sine până şi acolo unde transcendentul e coborât în ajutorul lui!    

4. Bulă e un fel de Mitică al comunismului. Un personaj pe măsură. 
Însă Mitică e inteligent. Bulă e stupid, e prostul care sare din baie. Mitică e 
simpatic. Bulă e bădăran. Mitică e şmecher. Bulă umblă cu oiştea lui Eremia 
la el. Mitică are umor. Bulă e defectiv de. Mitică te face să râzi. De Bulă se 
râde. Mitică e băiat fin.  Bulă e primitiv. Mitică e şarmant, e fante, e băiat de 
dame. Bulă e grobian şi bălos la vorbă. Mitică dă uneori palme, „mă-
nţelegi!”, ca să-şi repereze onoarea. Bulă dă cu ciomagul de dragul 
ciomagului sau calcă lumea cu tractorul. Una peste alta, unul n’are nimic de-
a face cu celălat. 
Bulă n-a murit odată cu comunismul, s-a „tranzitat”. Convieţuirea 
românului, nu numai a celui majoritar, cu el are deja tradiţie şi ca în orice 
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convieţuire cei doi încep să semene. Ba, mai mult încă, să procreeze şi să 
umple ţara  de odrasle viguroase, imbatabile în nesimţire, proastă creştere şi 
agresivitate. Mitică e trecutul. Bulă e viitorul. Caragiale e înlocuit, „pe ici pe 
colo prin punctele esenţiale”, de Mazilu: „ Sufrageria mă-si de viaţă!” 

5. Dacă tot vorbim de Bulă să rămânem la Bulă: 
 Inspecţie la ora de aritmetică a şcolii în care învaţă Bulă, utecist în 
clasa a patra. Surpriză! Tensiune! Emoţie! Se verifică tabla-nmulţirii: 
 - Copii, cât fac şapte ori şapte? Clasa freamătă. - Ionescu? - Cin’şpe! 
-  Ruşine, stai jos! Popescu? - Două’ştrei! - Te-ai nenorocit, o să rămâi 
corigent! Vasilescu? - Trei’şcinci!  
 Dezastru! Învăţătoarea e ca varu. Se bâlbâie. Inspectoarea cuprinsă 
de milă încearcă să salveze situaţia: 
 - Dar pe dumnealui, dumnealui care stă cu mâna ridicată de la 
început, de ce nu-l întrebaţi? 
 - Păi, dânsul, ştiţi...tovarăşu’ Bulă... 
 - Tocmai! I-a spune tovarăşu’ Bulă, cât fac şapte ori şapte? 
 - Patruj’nouă!   
 Inspectoarea exultă: - Aţi văzut? Bravo, tovarăşu’ ! Cum ai ştiut? 
 - Simplu, toa’şa: şapte ori şapte patruzeci şi cu nouă, patruj’nouă! 
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                       Leo Butnaru (Chişinău) 

 
„Am românizat foarte multe bancuri din ex-

arealul sovietic, căutându-le nuanţele 
lingvistice adecvate” 

 
 

1.  Bancul şi literatura nu că 
se pot întâlni, pur şi simplu ele nu s-
au despărţit niciodată. Pentru că 
anecdota e parte componentă a 
literaturii, începând chiar cu cele 
mai vechi exemple narative ajunse 
până în zilele noastre. Una dintre 
anecdotele începutului de literatură 
se trage din anul 1600 î.H.: «Cum să 
distrezi un faraon? Să laşi pe Nil o 
barcă încărcată cu fecioare ce poartă 
veşminte din plase pescăreşti, astfel 
va pleca şi însuşi faraonul la 
„pescuit”». Mai vechi însă ar fi un 
banc sumerian, din perioada 1900 – 
1700 î.H., însă nu-l voi reaminti, 
pentru ca nu care cumva să 
declanşeze un furibund protest al 
feministelor. 

Mai spre zilele noastre, 
anecdota (la plural) a apărut şi ca 
roman. Spre exemplu, romanul lui 
Vladimir Voinovici Viaţa şi 
neobişnuitele aventuri ale soldatului 
Ivan Cionkin e caracterizat anume 
ca roman-anecdotă. Mă rog, 
genurile se întrepătrund, precum s-a 
întâmplat şi cu romanul lui N. V. 
Gogol Suflete moarte (îl puteţi găsi 
pe… gogol-google…) ce poartă 
menţiunea poem.   

Apoi, în cel mai serios mod, 
unele opere literare celebre au 

pornit de la anecdotă. Să zicem, 
Dama de pică a lui Puşkin sau 
aceleaşi Suflete moarte de Gogol au 
avut drept impulsuri declanşatoare 
de mari pânze narative anume o 
anecdotă. Romanul lui Mario Puzo 
Naşul a pornit de la anecdotele pe 
care le povestea un bătrân ghid 
afroamerican despre magnatul 
industriei petroliere J. Paul Getty, ce 
s-a lansat pe timpurile Marii 
depresiuni din anii 30 ai secolului 
trecut. (Oare ce anecdotă va sta la 
baza vreunei mari opere literare 
inspirată de neagra Depresiune-
Criză mondială curentă?...) 

Bancurile însoţesc descoperiri 
ştiinţifice (cel cu mărul lui Newton, 
cu Heureka! lui Arhimede…),  

Eu unul preţuiesc agerimea 
celor care contribuie la izvodirea şi 
la răspândirea spiritului în forma sa 
de concentrat, de drajeu (…ne-
deranjeu) numit anecdotă. Cum se 
mai zice, de bulină şi… de 
Bubulină, cea care îl însoţeşte în 
bancuri pe Bulă, dar şi pe cea din 
cântec: „Navidad en el cielo,/ 
Bubulina se llevo mi amor…”  

Apoi, fără falsă modestie 
vorbind, printre anonimii izvoditori 
de bancuri mă pot prenumăra şi eu. 
Unele din operele-mi de atare gen 
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unii colegi le-au inclus în colecţii 
tematice. E drept, aici numele 
autorilor sunt cunoscute.  

Plus că, benevol şi neplătit 
nesilit de nimeni, am românizat 
foarte multe bancuri din ex-arealul 
sovietic, căutându-le nuanţele 
lingvistice adecvate spiritului 
nostru, pe care prietenii, colegii, cei 
cărora le povesteam au avut grijă să 
le multiplice şi să le dea drept, get-
beget, carpatine. Nu e bai, important 
că nu e – vai! În genere, în 
domeniul bancurilor protocronismul 
înseamnă… lipsă de umor. Adică, 
bancurile sunt da capo – 
transfrontaliere, la început interN-
Naţionale, pe urmă (cele bune) – 
internaţionale. 

2. În ce priveşte definirea… 
Despre bancuri/ anecdote se susţin 
disertaţii, cu anecdotele se iau titluri 
ştiinţifice. Cel puţin, în spaţiul post-
sovietic, de unde am selectat câteva 
titluri de disertaţii (din mai multe!) 
despre acest fenomen: 

– Anecdota ca material al 
retrăirii identităţii naţionale în baza 
anecdotelor evreieşti (doctor în 
psihologie);  

– Anecdota ca fenomen al 
culturii cotidiene sovietice în anii 
1960-1980 (doctor în culturologie); 

– Fenomenul anecdotei 
gramaticale ruseşti; 

– Anecdota în beletristica şi 
proza autobiografică a lui A. 
Puşkin; 

– Anecdota contemporană în 
aspectele ei textologice, de gen şi 
discursive; 

– Traducerea anecdotei: 
problemele adecvării şi 
echivalenţei; 

– Aspectul lingvocognitiv al 
anecdotelor inspirate de diverse 
profesii; 

– Mijloacele de realizare a 
specificului universal şi a celui 
naţional-cultural în anecdotă; 

– Transformările semantice în 
actul comunicării (în baza 
anecdotelor); 

– Vinul, vodca drept 
componente ale tabloului lingvistic 
general al lumii ruse; 

– Mecanismul funcţionării 
metaforei în anecdotă 
(…filologie)…  

Asta e: anecdota ar fi – primo: 
o simplă, elementară, chiar 
primitivă micronuveletă din viaţa 
cea de toate zilele; secundo – 
obiectul celor mai meticuloase 
cercetări a celebrilor antropologi, 
filosofi, filologi şi psihologi de 
renume mondial.  

Astfel că nu e descalificant să 
te afli în această sferă de 
preocupări… 

Îmi amintesc că, pe timpul 
URSS, erai întrebat: „Cunoşti cea 
mai scurtă anecdotă?” „Care e?” 
„Comunismul”… Şi acest banc 
scurtisim făcea bine, ţinea de terapia 
individual-colectivă, şi în socialism, 
şi în capitalism… 

3. Până la 1989 bancurile erau 
vârful de lance a(l) necazurilor, erau 
capacul care sare când prea fierbe 
ceainicul. După 1989 bancurile au 
cam pierdut din combustie, din 
presiune. Sunt ceva mai de 
petrecere, de distracţie. Până la 
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1989 erau şi de… luptă, de 
rezistenţă. Adică, scăzând 
presiunea, creşte libertatea şi se 
împuţinează motivele pentru a 
izvodi bancuri. În banc e şi 
realitatea imediată, directă, dar, 
totuşi, bancul e, în primul rând, o 
pluralitate de substraturi ale 
realităţii. 

4. Acum vreo 16-17 ani, pe 
când traversam podul peste Dunăre 
din Buda spre Pesta, m-am pomenit 
cu un distih ivit ca din senin: „Mi-a 
venit un gând. E ăsta:/ Bulă s-a 
născut la Bulapesta”. Ei bine, nu 
aveam nimic (rău) cu frumoasa 
capitală ungurească. Unde mai 
punem că, nu este exclus, să aibă şi 
ungurii un Bulă, numit în spiritul 
onomasticii lor. Iar azi aş putea 
zice: „De când nu este necesară 
viza,/ Bulă procreează pe Tamisa”. 
Sau: „Fiţi siguri în ce este de 
prezis:/ Bulă se va re’ntoarce la 
Paris”.  

…(m)Da, Bulă e dintre 
minoritari. Dar e majoritar prin dar-
ul frecvenţei referinţelor… banc-are 
(adică: are bancuri multe, pe seama 
lui şi nu numai). Un portret, o 
definiţie? Bulă e manelistul ne-
manierist al bancurilor. 

5. Cică, într-un aeroport din 
Moscova a fost găsit jurnalul unui 
turist japonez. În el erau doar două 
notiţe. 

Prima: „Alaltăieri am băut cu 
un rus. Cât pe ce să mor”. 

A doua: „Ieri m-am dres cu 
rusul. Mai bine muream 
alaltăieri…” 

* 
La aeroportul Băneasa este 

aşteptată o personalitate japoneză 
foarte influentă în lume. În fine, 
avionul aterizează, japonezul-
personalitate coboară, un grup din 
câţiva oameni se repede spre scara 
avionului să întâmpine celebrul 
oaspete, la care japonezul unde face 
pre limba noastră: „Nu, nu, nu, nu 
am nevoie de translator!... Eu 
cunosc perfect limba română!...” 
Cei care îl întâmpină – muţi de 
uimire! Japonezul turuie în 
continuare: „Mă întrebaţi de unde 
cunosc eu limba română?... Păi, 
acum treizeci şi cinci de ani oare nu 
eu am fost cel care a absolvit 
Facultatea de Economie la Iaşi? 
După aia, nu am fost eu cel care am 
lucrat cinci ani în Ambasada 
Japoniei la Bucureşti? Sigur, eu, cel 
care cunosc perfect limba română, 
ştiu din ea aproape 100 de mii de 
cuvinte şi toate sunt aici la mine în 
(arată cu mâna spre frunte) cur…”   

* 
Unul despre turneele în 

străinătate ale teatrului sovietic:  
Pleacă Teatrul Mare – se 

întoarce Teatrul Mic, pleacă Teatrul 
Mic – se întoarce Teatrul de 
Cameră, pleacă Teatrul de Cameră – 
se întoarce Teatrul Unui Singur 
Actor, pleacă Teatrul Unui Singur 
Actor – se întoarce Teatrul 
Umbrelor.  
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                      Dumitru Chioaru (Sibiu) 

„Bulă este românul balcanic care, 
 fiind descurcăreţ, 

 nu se integrează niciunui sistem” 
 

 

1. Nu ştiu dacă bancul ar putea fi considerat, deşi anecdota face parte, 
ca să mă exprim cu un termen impus de cartea cu acest titlu a lui André 
Jolles, printre „formele simple” de discurs. El este, ca orice creaţie populară,  
anonim, circulă oral şi fiecare povestitor îi personalizează discursul în 
colectiv. Bancul scris nu are acelaşi farmec ca atunci cînd este spus. Un 
banc bun în gura unui prost povestitor îşi pierde farmecul. Pentru români, 
care sunt vorbăreţi şi glumeţi, a spune bancuri este un mod de a socializa şi 
de a se referi cu tîlc la realitate, spre a întreţine buna dispoziţie. Un bun 
povestitor de bancuri trece drept om spiritual şi simpatic. Apreciez oamenii 
care ştiu spune bancuri şi le gust, dar detest conversaţia care se reduce 
numai la atît. Bancul nu are legătură cu literatura cultă, doar cu cea 
populară. Poate fi însă, ca şi anecdota, o sursă de subiecte sau model de stil 
pentru o anumită parte a literaturii culte. 

2. Bancul este o formă de manifestare a umorului. El are întotdeauna 
un mesaj/ un tîlc, care poate fi liminal dar şi subliminal. Rîsul pe care-l 
provoacă, dovedeşte că a fost înţeles, dar are şi efectul – terapeutic, cum se 
spune – al depăşirii unor tabu-uri şi eliberării de prejudecăţi, de cenzura 
interioară/ exterioară a gîndurilor. El are, aşadar, efectul benefic al unui 
medicament care calmează momentan durerea/ suferinţa, dar nu vindecă şi 
boala. Românii spun bancuri mai ales în situaţii de criză. În epoca lui 
Ceauşescu, aproape în fiecare zi apărea alt banc, făcînd haz de necazul pe 
care-l trăiam. Remarc un reviriment al bancului în zilele noastre, probabil ca 
reacţie la criza pe care o traversăm. Dacă bancurile ne ajută să depăşim 
psihologic momentul, ele nu rezolvă şi situaţia. Apariţia lor indică 
simptomul unei crize, dar este o reacţie superficială, de apărare pasivă, care 
nu schimbă evoluţia lucrurilor. O criză nu poate fi luată tot timpul peste 
picior, mai trebuie şi asumată, acţionînd, cu seriozitate. Istoria nu se poate 
face şi scrie cu bancuri. 

3. Bancurile dinainte de Decembrie 1989 erau mai subtile, savuroase 
şi tonice. Cele actuale se înscriu în cultura divertismentului, adeseori atît de 
vulgară chiar şi în mass-media, ca şi în mentalitatea noastră de cîrcotaşi la 
toate provocările istoriei.  Ele sunt o dovadă a faptului că nu ne asumăm 
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pînă la capăt libertatea de exprimare şi acţiune, comentînd esopic lucrurile şi 
rămînînd în expectativă, care poate fi primejdioasă pe termen lung. 

4. Bulă e o proiecţie a şmecherului naţional care, deşi este/ se crede 
deştept, face pitoresc pe prostul. Să nu uităm că-i vorba de elevul Bulă, 
corigentul/ repetentul clasei, nu pentru că ar fi prost ci indisciplinat, 
înţelegînd lucrurile invers/ anapoda decît ceilalţi. E un Păcală modern. Nu-i 
românul majoritar, ci românul care vrea să fie excepţie de la lege/regulă. 
Bulă este românul balcanic care, fiind descurcăreţ, nu se integrează niciunui 
sistem şi mizează numai pe „geniul” improvizaţiei. De unde şi impresia  
românului de superioritate faţă de celelalte popoare, a căror existenţă este 
reglementată de legi/ reguli şi se bazează pe principiul disciplinei liber 
consimţite. Bulă e român sadea, dar nu şi cetăţean. Mult prea român, spre a 
fi european. 

5. Cică, unde l-a găsit Băsescu pe Boc? Într-un ou Kinder. 
 

                            Florin Dochia (Câmpina) 
 

“Nu ştiu cum e la alte popoare, 
dar fără bancuri 

viaţa pe acest meleag 
ar fi teribil de plictisitoare” 

 
 

1. 
Prinşi în capcana acestei boli 
incurabile numite viaţă, se cuvine să 
urmăm tratamente diverse pentru a 
ne menţine în formă cronică 
echilibrul energetic instabil între 
nivelurile mineral şi spiritual. Până 
să ajungem la repausuri în insulele 
balneare numite nuvele, romane, 
poeme, piese de teatru ş.a.m.d., 
ficţio-farmacistul ne pune la 
dispoziţie droguri cotidiene, de 
folosit în tramvai, în metrou, în tren 
sau la paharul de vorbă din 
cârciumioare: bancuri. Astea sunt 
materia din care se nutresc toate, 
cum e mucegaiul pentru peniciline. 

Antistres înainte de a apărea ideea 
de stres. Robert Burton, preot şi 
cărturar englez de prin secolul al 
XVI-lea, folosea asemenea 
tratamente ca să scape de 
melancholie. Desigur, poţi râde şi ca 
prostu-n târg, de ce-ţi aduci aminte 
(am avut un camarad în armată, un 
oltean pe nume Telearcă, acesta 
râdea pe nepusă masă, de ce-şi 
amintea, era ca un sughiţ… ori 
poate era bolnav, săracu’…), dar nu 
aşa au recomandat Martin Luther, 
Herbert Spencer, Immanuel Kant, 
William Battie sau medicul 
american Hunter „Patch” Adam et 
alii ca terapie de succes. Căci 
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bancul, anecdota umoristică, 
neapărat cu poantă, virat chiar în 
forma „cultă” a epigramei, provoacă 
descărcarea energiilor pozitive, rupe 
zăgazul râsului care luminează 
brusc fiinţa. Întâlnirea cu literatura 
e, aşadar, firească, bancul e 
condiment subtil şi ales pentru orice 
fel literar a-i găti cititorului. Am 
putea spune că este şi proto-
literatură. Sau, ca să fim în ton cu 
subiectul anchetei, am putea spune 
că este pronto-literatură, literatură 
de-a gata, în porţii mici, orale, 
iniţial, apoi circulând pe toate căile 
internetului. Bancurile bune au stil, 
au suspans, au orice calitate poate fi 
regăsită în creaţia literară „oficială”. 
Kant zice că „râsul provine dintr-o 
aşteptare care se soluţionează subit 
în nimic.” Bergson crede că avem 
de-a face cu „un efect uriaş ce 
rezultă dintr-o cauză fără 
importanţă”. Oricum am lua-o, ca 
element prim al unei porniri spre 
ficţiune, bancul e cel dintâi ce 
„prinde elocinţa şi-i suceşte gâtul”. 
De la nevinovatul joc de cuvinte şi 
până la poanta absurdă sau eliptică, 
bancul se aşterne ca un pat de 
compost peste realitatea cotidiană 
din care se nutreşte, după cum vrea 
ea, literatura. 

2. Bancul e cea mai simplă 
manifestare a comicului, e cel mai 
adesea satiric, cu pretenţii de 
corecţie morală. Desigur, există şi 
forme ale absurdului, ale jocului 
gratuit de semnificaţii, cum se-
ntâmplă cu orice fel de comunicare 
care se serveşte de cuvinte. 

Bancurile pot fi clasificate după 
modul în care sunt construite, după 
jongleria pe care o face cu 
înţelesurile multiple proprii şi 
figurate ale unor cuvinte sau 
expresii. Am putea decela bancuri 
de tip sintactic şi bancuri de tip 
semantic. Chiar dacă de cele mai 
multe ori nu apare aşa, mesajul este 
eminamente subliminal, căci trece 
de limitele banalului, sfidează 
obişnuinţele, sparge pragurile, 
dezechilibrează statuile. Folosit ca 
terapie, efectul este exclusiv 
colectiv. Cine-şi spune bancuri 
singur? Şi să mai şi râdă la ele… 
Poate doar soldatul Telearcă…  

La nivel colectiv mai larg, 
dincolo de familia, de grupul de 
amici, bancul constituie baza pe 
care s-a dezvoltat un gen de 
divertisment numit „stand up 
comedy”, după opinia mea o eşuare 
a bancului, pentru că scopul său 
terapeutic este falsificat, efectul 
diluat până la dispariţie, asociat 
fiind cu mimica. Râsul nu mai este 
produs doar de o sclipire a minţii, ci 
de imaginea desfigurată a unei 
realităţi. În „stand up comedy”, 
bancul îşi pierde puritatea iniţială, 
valorile se amestecă, un banc prost 
bine spus ia mai multe aplauze ca 
un banc bun prost interpretat. Avem 
de-a face cu un efect placebo. 
Moare ideea de boală, dar boală 
rămâne. (Cu totul altfel se petrec 
lucrurile în „stand down comedy”, 
la care poţi privi cu ochii închişi… 
şi unde se dau cele mai 
spectaculoase amenzi ale CNA.) Eu 
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prefer esenţele tari – să râd fie la un 
banc AUZIT, fie la un moment 
comic de mimă (Dan Puric) 
VĂZUT. Se ştie că suportul 
(canalul) influenţează/modifică 
mesajul, îl degradează, uneori până 
la a-l face de neînţeles. Amestecul 
cuvântului cu imaginea (amestecul 
de limbaje de comunicare) face 
medicamentul mai uşor de 
îngurgitat, desigur, dar se 
depărtează de valoarea 
vindecătoare, adică de starea de joc 
al minţii. 

Pe de altă parte, bancul a stat, 
în Evul Mediu Încântător, la baza 
scenetelor puse în scenă în comedia 
del’arte şi în teatrul de marionete, 
iar autorii şi actorii din pieţele 
cetăţii avea de multe ori de suferit 
de la CNA-ul din acele vremuri. 
Acum vreo trei ani, la Paris 
(desigur!), s-a desfăşurat vreo două 
zile - opt sesiuni! - un colocviu cu 
tema „La théorie subreptice: usages 
de l’anecdote dans la théorie 
théâtrale, de la Renaissance aux 
Lumières”, de unde se vede că 
pentru ei problema bancului, mai cu 
seamă a aceluia clandestin, e o 
treabă serioasă.  

Bancurile au făcut numai bine 
românilor! Din veacul vecilor! De la 
Ştefan cel Mare şi Sfânt: „Soldaţi, 
pe cai! – Măria ta, nu mai avem cai! 
– Atunci, pe mâine!” (banc 
sintactic?). Şi uite aşa s-a inventat 
mersul pe jos şi poate chiar jogging-
ul, că tare ne mai place să fim 
protocronici! Dacă e să fim 
cârcotaşi, bancurile vor fi făcut şi 

rău, că ne-or fi deviat de la nişte 
drumuri ale istoriei pe care le-am 
luat în râs, am evitat să luptăm „cu 
arma în mână”, să ne sacrificăm pe 
altarul vreunei idei, ne-am ascuns în 
spatele cuvintelor în dodii, 
şopârlelor strecurate în texte cu voie 
de la stăpânire. Ca-n tehnicile 
voodoo, am înţepat păpuşa de cârpă 
crezând că va fi ucisă fiara. Vom fi 
avut dreptate? Nu ştiu. Şi au mai 
făcut rău indivizilor care le 
spuneau/răspândeau, i-au trimis la 
închisori sau alte locuri asemenea, 
în societăţile totalitare. Răul simţit 
pe pielea unora dintre noi.  

3. Poporul român cred că a 
spus bancuri de când se ştie, 
indiferent de orânduiri. Nu ştiu cum 
e la alte popoare, dar fără bancuri 
viaţa pe acest meleag ar fi teribil de 
plictisitoare, aproape de netrăit. 
Libertatea pe care o imprimă 
umorul? Nu ştiu. Libertate 
adevărată ai atunci când pierzi orice 
speranţă. Şi dacă îţi arde să mai râzi, 
da, atunci umorul e o manifestare a 
libertăţii. Realitatea care ajunge în 
banc devine o realitate dezbrăcată 
de răul din ea, ca un trandafir 
curăţat de ţepi. Aşa o poţi accepta, 
te poţi împăca cu ea. Dar nu ştiu cât 
de bine face în timp, pentru poporul 
român. Pentru că bancul ia locul 
acţiunii, protestului adevărat. Râsul 
curăţă răul de pe suflet şi simţire. 
„Ce i-am zis-o!” – şi gata, m-am 
liniştit, am scăpat de stres, dar nu şi 
de griji…  

4. Păi, Bulă este din neamul 
lui Mitică al lui Caragiale. E un 
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alter ego pentru fiecare român care 
se revoltă contra tristeţii. Aşadar, 
Bulă eşti tu, faţă cu realitatea 
lichefiantă, Bulă eşti tu, cel care 
calcă-n străchini, îşi bate nevasta 
sau e burduşit de ea, fentezi 
autoritatea, câştigi la loterie ca d. 
Lefter Popescu… Chiar de nu-ţi mai 
place să-ţi spui pe nume, căci ţi se 
pare că ai fost integrat în Evropa…  

5. Banc semantic (?): „Într-un 
avion urcă tot guvernul României şi 
preşedintele pentru un summit 
internaţional. Avionul se prăbuşeşte 
în ocean. Cine scapă? (Răspunsul 
poate fi aflat citind primele două 
cuvinte ale răspunsului la întrebarea 
a treia.)” 

„Un chimist intră într-o 
farmacie şi întreabă: - Aveţi acid 
acetilsalcilic? - Adică aspirină? - 
Of, niciodată nu-mi amintesc 
cuvântul ăsta!” 

„Psihiatrul: - Au mai existat în 
familia dumneavoastră cazuri de 
boli mintale? Pacientul: - Da, acum 
trei ani sora mea a refuzat să se 
căsătorească cu un miliardar 
american...” 

„O blondă către soţul ei: 
Iubitule, mi-a spus azi un coleg de 
serviciu un banc cu blonde. Am râs 
de era să cad jos din pat!” 

„- Auzi, mă, Gheo, ce e ăla 
şah? - Bă, Ioane, şahu' e piesele alea 
care le băgăm noi în pungă când 
jucăm table.” (Seria de bancuri cu 
aceste personaje este de-a dreptul 
antologabilă! E un fel de „O mie şi 
una de nopţi”… ) 

„Soldat Telearcă, poţi să 
înoţi? - Pot, să trăiţi! - Şi unde ai 
învăţat să înoţi? - În apă, să trăiţi!” 

Bomboana pe colivă (sau 
cireaşa de pe tort), în limbaj 
cuminţit: 

„Un adolescent stătea toata 
ziua pe net: chat, sex virtual, site-uri 
porno etc. Într-o zi bunicul, sătul 
deja de comportamentul nepotului, 
îi zice: 

- Nepoate, eu, când eram de 
vârsta ta, am fost cu prietenii la 
Viena. Am intrat în primul bordel, 
am mâncat tot ce-am găsit pe-acolo, 
am ras toata băutura, apoi am mers 
sus şi am satisfăcut toate 
prostituatele, apoi, când am coborât, 
am urinat pe mesele şi pe barul de la 
parter şi am plecat fără să plătim! 

Nepotului îi place ideea şi 
dispare de acasă o săptămână. Când 
se întoarce, era plin de vânătăi, cu o 
mână şi un picior în gips. 

- Ce-ai păţit nepoate?! 
- Am fost cu prietenii la 

Viena. Am intrat în primul bordel. 
Am mâncat tot ce-am găsit pe-
acolo, am ras toata băutura, apoi am 
mers sus şi am satisfăcut toate 
prostituatele, apoi, când am coborât, 
am urinat pe mesele şi pe barul de la 
parter, iar, când să plecăm fără să 
plătim, au apărut patru gorile şi ne-
au bătut de-am făcut pe noi! 

- Auzi, nepoate, da' cum te-ai 
dus tu la Viena? 

- Pai, am mers cu o agenţie de 
turism. Da' tu, bunicule? 

- Eu? Cu ruşii, în 1945!” 
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              Dumitru Augustin Doman (Piteşti) 
               

„Bancul? O literatură postmodernă 
 avant la lettre” 

 
 
 

 1 – 5. Nu ştiu la alţii cum e, dar la noi, la români, bancul este o 
soluţie de a supravieţui. Dacă seara este cutremur, a doua zi dimineaţa, 
printre dărâmături, în căutare de supravieţuitori, salvatorii spun bancuri cu 
seismul care încă mai are replici. Altfel zis, ştim să facem haz de necaz, să 
râdem ca proasta (hm!) când aflăm că purceaua-i moartă-n coteţ. 
Exemplu?Acum două luni, la ora 23,30, antrenorul CFR-ului Cluj, nervosul 
Sorin Cârţu a făcut zob cu piciorul plexiglasul băncii de rezervă a 
stadionului din Basel, iar peste douăzeci de  minute primeam pe email 
bancul: „Cârţu este primul român care a spart o bancă elveţiană!” Revoluţia 
anticeauşistă a început încă în 1965, când stejarul de la Scorniceşti s-a ales 
secretar general. Înainte de gloanţe, terorişti, front al salvării şi emanaţi au 
fost bancurile. Pe măsură ce regimul strângea şurubul, în loc să ne iasă ochii 
de chin, ieşeau valuri de bancuri din naţia română (că atunci era o naţiune, 
nu o populaţie, ca acum!).  

Bancul e un gen narativ/dramatic deloc superficial. Doar că sunt 
bancuri bune şi bancuri proaste, după cum sunt nuvele bune şi, respectiv, 
proaste. Păstrând mai departe paralela aceasta, sunt bancuri ce au strânsă 
legătură cu realitatea, dar şi altele… suprarealiste, onirice, fantastice, 
parabolice, parodice etc. O literatură postmodernă avant la lettre.   

Înainte de 1989 bancurile circulau doar pe cale orală, transmiterea lor 
fiind şi operă de actor, interpretarea contând mult.  Apropo, mi-a povestit un 
actor cum Toma Caragiu era rugat de colegi să repete a suta oară un banc, 
cuceriţi de modul de a-l spune. Era un banc cu cel mai iubit fiu: Într-o zi din 
1969 sau 1970, Biroul Politic al PCR este convocat in curtea interioară a 
Comitetului Central. „Pretinul meu Richard Nixon mi-a trimis un cadou!” se 
mândreşte tovarăşul Ceauşescu. Un pachet uriaş începe să fie desfăcut cu 
răngi şi ciocane. Dintre scânduri răsare o limuzină de ultimă oră care-ţi lua 
ochii. Ceauşescu era în culmea fericirii. Dar Maurer zice: „Maşina e 
frumoasă, nimic de comentat, dar să vedem motorul, că acesta contează!” 
Ridică cineva capota, dar acolo era un gol. Maurer zâmbeşte ironic. 
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Secretarul general nu se lasă: „Asta-i limuzină americană, are motorul în 
spate!” Se ridică şi capota din spate. Dar motor ioc! În schimb, acolo se afla 
un bilet: „Nicule, pe panta pe care ai apucat, doar frâne-ţi mai trebuie! RN”. 
Toată actorimea bucureşteană îl ştia pe de rost, dar voia să-l audă încă şi 
încă o dată interpretat de Caragiu. 

Acum bancurile circulă pe internet, amestecate sau structurate pe 
teme, unele vechi de când lumea împreună cu altele nou-nouţe. Dar parcă nu 
mai au farmecul de altă dată. Au o anume tristeţe, devin „filosofice”:  
Doi români  la o ţuică. Unul zice:  
 
 - Trecut de rahat am avut, prezent de rahat avem, bine măcar că nu 
avem nici un viitor. Sau: Unu' trecea pe lângă o piatră funerară pe care scria: 
"Aici se odihneşte un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil".  
−  Doamne Sfinte! îşi face cruce tipul. Ăştia au băgat trei oameni în acelaşi 
mormânt! 

Bulă de la 2011 e Bulă din anii 80. El era cu adevărat prototipul 
românului majoritar: duplicitar (una zicea şi alta fuma), scăpa de necaz 
făcând haz, ba făcea pe prostul în cele mai multe cazuri, era Mitică al lui 
Caragiale, era corosiv în expresie, oaia neagră a societăţii, elevul obraznic 
cu metodă, funcţionarul pleşcar, activistul de partid luând politica PCR în 
răspăr… Bulă n-a trecut prin revoluţie, n-a evoluat, nici n-a involuat. El este 
tot în „iepoca de aur”, a rămas în trecutul lui …de rahat.  

 
 
  
 
                            Gellu Dorian (Botoşani) 

 
„Terapia prin rîs nici nu costă,  

nici nu este prescrisă pe reţete compensate” 
 
 

 1. Bancul e glumă, e spirit, e 
anecdotă, dar nu minciună, pentru 
că atunci, aşa cum argumentează 
Mario Vargas Llosa, ar fi şi 
literatură: ori nu este! Cei care 
comdamnă bancul fie nu au umor, 
fie privesc cu condescendenţă o 
astfel de taifasuială din 

care,pasămite, nu ar avea ce învăţa, 
nici măcar a rîde. Ca reziduu de 
spirit este preferabil, decît epatarea 
şi aşezarea oricărui moment al 
vieţii, al zilei într-o catalogare 
elitară, ca să nu-i zic elitardă, ceea 
ce e mai dăunător chiar decît orice 
reziduu. Puţini dintre marii scriitori 
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s-au ferit de acest compromis, 
pasămite, şi cei mai mulţi au spus 
bancuri, ba chiar au născocit cîteva, 
mai ales pe vremea cînd esopismul 
era singura cale de a spune ceva 
împotriva celor care ne făceau 
regulile de convieţuire: bancul era 
ceva consiparativ, la îndemînă. Pe 
Nichita Stănescu l-am auzit spunînd 
anecdote într-un periplu prin 
Maramureş. Poate că a spus şi 
bancuri get-beget, însă aşa cum el le 
spunea păreau, de cele mai multe 
ori, poeme. Rîdea abia după ce toţi 
cei din jur rîdeau. Dacă cel care 
spune un banc rîde în timp ce-l 
spune sau este primul care dă tonul 
la rîs, înseamnă că a ratat efectul 
benefic al acelui banc – rîsul 
general, spontan. Mihai Ursachi 
avea un singur banc pe care-l 
spunea tot timpul: într-o comunitate 
de evrei, se aunţă că în ziua cutare, 
în piaţa centrală a urbei, va avea 
loc dezvelirea statuiei Erolului 
Necunoscut. Vestea fiind dată, se 
adună în ziua cu pricina toată 
obştea în faţa monumentului învelit 
într-o pînză albă. Toţi se întrebau în 
taină cine o fi eroul, ce mare faptă 
s-o fi petrecut între timp şi de către 
cinea fost făcută, de s-a luat o astfel 
de decizie?... Musai trebuia să fie 
un mare erou! Şi după ce au venit 
oficialităţile, s-au ţinut discursurile 
de rigoasre, fără să se spună 
numele, pentru că, nu-i aşa, era 
vorba de eroul necunoscut, 
primarul trage pînză şi de sub pînză 
apare în statuia de bronz un chip 
foarte cunoscut. Şi se aude atunci 

din public o voce: - dar acesta este 
Iţic, negustorul nostru. Da – 
răspunde primarul-,aşa este, ca 
negustor Iţic al nostrz este foarte 
cunoscut, însă ca erou este 
necunoscut. În timp ce Don Cezar 
avea un haz deosebit cînd spunea 
bancurile, iar rîsul lui era contagios 
şi benefic. Daca ar fi spus mereu 
bancuri, poate că ar fi trăit şi acum. 
Şi Eminescu a rîs mult, însă, 
paradoxal, a trăit puţin! 
 2. Bancurile n-au făcut rău, 
în general, nimănui, ci doar, în 
epoca de aur a comunismului 
victorios, ele au trimis pe cîţiva la 
puşcărie: să dau doar cazul lui 
Păstorel, care, însă, prin 
epigramnele sale a deranjat chiar pe 
tătuca de la Răsărit. Ca definiţie, 
bancul ţine, evident, de ceea ce este 
umorul, poate chiar umorul spontan 
manifestat fie ad-hoc, pentru a 
înveseli, iar cînd devine politic, 
coroziv, fie programat, cu ţintă, 
ironizînd pînă la descalificare pe cei 
vizaţi. În privinţa mesajului, nu-l 
putem pune sub pragul conştiinţei, 
adică a subconştientului, ci mai 
curînd, avînd ca scop hazul sau 
chiar hazul de necaz, mesajul 
bancului este unul cu adresa sau 
adresabilitate, deci este deasupra 
conştientului, dacă vrei liminal, deşi 
cuvîntul acesta încă nu este 
acceptat. Ca terapie poate fi numai 
dacă este considerat ca pilulă de rîs, 
iar rîsul, după cum se ştie, face bine. 
Or terapia prin rîs nici nu costă, nici 
nu este prescrisă pe reţete 
compensate, ci dimpotrivă este 
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mereu pe reţetele ce decompensează 
individual sau în grup. 
 3. Diferenţa este că acum le 
poţi spune în gura mare, oriunde şi 
oricum, fără să fii chemat a doua zi 
la securitate. Înainte, a spune un 
banc cu tentă politică sau unul mai 
licenţios care stîrnea pudibonderia 
protipendadei comuniste, care avea 
impresia că numai ea are voie să 
spună orice cuvinte, să se fută prin 
birourile de la judeţeana de partid, 
să facă orgii cu tovarăşele puse în 
funcţii, nu şi clasa muncitoare, care 
trebuia să stea la locul ei şi să rabde, 
erai a doua zi chemat şi şantajat cu 
tot felul de obligaţii, pentru a-ţi 
păstra libertatea, de la semnarea 
unui angajament pînă la pierderea 
serviciului, libertăţii, poate chiar 
vieţii. Cam asta ar fi diferenţa, că în 
rest, viaţa românului zace, condusă 
de dobitoace, în aceeaşi mocirlă în 
care huidumele şi cutumele 
comuniste nu se mai dau deoparte 
din birourile în care zac amintirile 
lor, pe care, dacă le-ar părăsi şi-ar 
pierde întreg trecutul, deci viaţa. 
Bancurile fac parte din realitate. Nu 
ştiu în ce măsură realitatea ar putea 
face parte din banc. Ar fi cam cum a 
fost realismul socialist în literatura 
română – o mare prostie. Să-i lăsăm 
bancului ce este al bancului. Nici nu 
trebuie să-l ridicăm la grad estetic, 
dar nici nu trebuie să-l alungăm din 
realitate, ca pe poeţi din cetate 
Platon. Na, cam zis-o! 
 4. Dacă ar fi să bovarizăm, 
am putea spune despre Bulă, celebul 
personaj al bancului românesc, ceea 

ce a spus Flaubert despre cunoscutul 
lui personaj. Bulă este în toţi cîte 
puţin. Dar nimeni n-ar recunoaşte că 
este aşa. Bulă, în timp ce este privit 
cu condescendenţă de toţi, este 
privit şi cu admiraţie, dar nu şi cu 
compasiune, tocmai din cauză că în 
el îl vedem pe celălalt, de care 
putem rîde, putem să ne batem joc, 
îi purem pune în cîrcă orice trăsnaie, 
orice vorbă, orice faptă, nu însă şi o 
faptă bună. Nu ştiu nici un banc cu 
Bulă în care să i se pună acestuia în 
gură vreo vorbă de bine, vreo faptă 
genială. Însă de toate faptele lui se 
rîde, chiar de cum se iveşte pe lume, 
de cum merge la grădiniţă, la 
şcoală, fie ca elev, fie ca director, 
ori cînd este în pat cu soţia sau 
amanta, cînd este un mare 
conducător, ori poliţist, orice. Toată 
viaţa lui Bulă este plină de fapte de 
care se rîde, fără însă a-l îndrepta în 
vreun  fel pe Bulă, cel din fiecare 
din noi, că dacă s-ar îndrepta lumea 
ar deveni perfectă, adică 
plictisitoare. Iar viaţa românului 
fără Bulă ar fi tristă sau şi mai tristă 
de cum este în general şi mai ales în 
ultima vreme. Pentru că, vorba lui 
Bacovia, locuim într-o „ţară tristă, 
plină de umor!”. Portretul lui Bulă, 
din acest punct de vederem este atît 
de clar şi atît de întins pe o exitenţă 
difuză, încît a-l creiona, înseamnă a-
l caricaturiza. Şi cum să faci 
caricatura unei caricaturi? 
Chestiunea este că nu îmbătrîneşte 
şi este peste tot, chiar dacă acum nu 
prea mai produce haz, de parcă i s-
ar fi terminat inspiraţia. Însă 
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revenirea lui, chiar şi prin vechile 
fapte, este oricînd posibilă şi 
benefică. Ca trăsături, ce să zic, el 
seamnă foarte bine cu cel care-l 
scoate în lume. Şi românul l-a 
inventat pe Bulă, aşa cum l-a 
inventat şi pe Tîndală,  aşa cum l-a 
scos în lume din realitate pe Păcală, 
figuri tipologice, cu marcă carpato-
danubiano-pontică. Prin urmare, da, 
are trăsăturile românului majoritar, 
cum Petea – fratele de la Răsărit al 
lui Bulă - are trăsturile rusului 
majoritar. 

 5. Unul l-am redat mai sus, 
preluat, cum am spus, de la 
regretatul Mihai Ursachi. Îmi este 
greu să selectez ceva acum, însă 
orice banc bun spus de altcineva şi 
amintit în această anchetă, este ca şi 
cum l-aş fi spus şi eu. Însă, conform 
codurilor puse bancurilor, vedeţi şi 
Dumneavoatră bancurile: 13, 204, 
399, 722, 999, 1001, 3999, 7012 şi 
33. Şi rîdeţi cît puteţi la fiecare. Nu 
dau aici şi un indice de bancuri, 
pentru că un raspuns la o anchetă nu 
este o lucrare ştiinţifică, nu...? 

 
 
 
       Remus Valeriu Giorgioni (Caransebeş) 
 

“Cum mitul conţine o doză de realitate 
istorică,  un banc conţine şi el un sâmbure 

de realitate” 
 
 

 
 1-5. Bancul naţional românesc este de o factură aparte, nu simplu 
„spirit de glumă” sau povestire cu tâlc (în acest sens, cele mai bune 
„bancuri” din zestrea satirică a neamului ar fi isprăvile lui Păcală şi 
Tândală), ci supapă de  defulare naţională şi terapie de grup. În afară de cei 
menţionaţi de „interogator”, literatura română – contemporană – are cel 
puţin un mare bancher, în persoana lui M. Cărtărescu, care cultivă acest 
„gen literar” în proza sa, cu precădere în volumul III al capodoperei Orbitor 
(volum care, în treacăt fie spus, e doar operă!). Spirit prin excelenţă, bancul  
e ceva opus materiei – lipsurilor materiale din comunism şi celor spirituale 
din capitalism…  În epoca „de aur” bancurile noastre erau mult mai multe – 
puteau fi chiar legale, cu condiţia să nu le… scorn(ic)eşti!  De la vlădică la 
opincă, toată lumea făcea sau spunea bancuri, încât ar fi interesant de văzut 
câte tomuri cu asemenea producţii se află în „analele” - vine de la anus?? -  
securităţii (am la Lugoj un prieten, Gyuri Oniga, care precis are vreo zece  
volume). 
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 O întrebare pertinentă ar fi: unde se termină bancul şi unde începe 
anecdota/anecdoticul, realitatea tristă de zi cu zi, temele predilecte ale 
bancului românesc contemporan  fiind politică şi sex (sau viţeversa). Înainte 
„vreme”, bancurile  erau cu Ceauşescu şi miliţienii săi, politica partidului şi 
raiul comunist. Un banc are un mesaj direct, care îi face deliciul (ce-ar fi să 
spunem numai bancuri atât de subtile, încât nimeni să nu le-nţeleagă?) dar şi 
unul subliminal disperat: semnul unei crize morale, materiale, existenţiale… 
De ce nu fac bancuri, haz de necaz,  decât popoarele sărace şi urgisite de 
soartă? (Bancul – opera  autorului popular anonim, sărac, isteţ, urgisit!) 
 Un banc bun, reuşit e un except existenţial, chintesenţă de viaţă. Şi 
mă bucură într-un fel întrebările anchetatorului, care uneori  oferă răspunsul 
„mură-n gură”, chiar unui nepasionat de bancuri ca mine (le aud, mă mişcă 
de moment, dar în următoarea clipă le uit! Eu prefer bancul tip istorioară, 
povestioară morală, bancul-parabolă). Da, dragă Adriane, a compune şi 
propaga bancuri e o activitate – nu tocmai intelectuală, dar pe aproape, o 
formă de libertate. Libertate interioară, - de obicei când lipseşte cealaltă 
libertate, cea de afară. Cum mitul conţine o doză de realitate istorico-mitică,  
un banc conţine şi el un sâmbure/germen de realitate i-mediată.  
 Nu mă aventurez în a face portretul-robot al lui Bulă, el a apărut la 
vreo 30 de ani după strămoşii săi Iţic şi Ştrul (Moriţ). Şi Raşela…  Probabil 
că Bulă e un strănepot schizofrenic al eternului nostru Păcală sau nepotul de 
verişoară primară a celuilalt (Tândală). Oricum, onomastica acestor două 
personaje îmi spune mai mult decât toate bulele şi raşelele la un loc!: 
Poporul român este în primul rând un păcălingitor care-şi fură singur 
căciula, iar apoi unul care, în orice face, de orice s-ar apuca, nu munceşte, ci 
tăndăleşte… Iar Bulă, acest personaj globalist/internaţionalist nu-mi spune 
nimic, întocmai ca bancurile seci englezeşti de odinioară, - cele gen „un 
elefant şi un purice”… (Între timp, în economia naţiei  a apărut un Dan 
Puric, care ne ajută să ne lăsăm de bancuri şi să începem a ne lua în serios!)  
Pe el îl cheamă Bulă, aşa cum pe fostul preşedinte al Franţei îl chema 
Bompidou… 
 Se spune că pe regele bancurilor seci – îngropate şi ele de mult, cum 
se îngropa securea războiului -   l-au îngropat în afara oraşului. De ce?... 
Acolo era cimitirul! 
 Desigur, între realitate şi banc se stabileşte un cordon ombilical, 
legătură biunivocă.  Iar prin realitatea românească se înţelege ce se petrece 
zi de zi la televizor, nu în viaţa de zi cu zi! Aşa că noile noastre bancuri apar 
după fiecare eveniment mediatic/mediatizat. (Se spune că premierul Boc ar 
fi căzut din pom şi n-a păţit nimic. Se urcase într-un bonsai…) 
 … Dar de unde bonsai?? 
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                Ioan Groşan  (Bucureşti) 
 

„Bulă e sinteză a românului, e carpato-
danubiano-pontic, dar şi cosmic” 

 
 
 
 

    1-2-3. Bancul şi literatura nu 
se prea întâlnesc, cu toate că, în 
esenţă, bancul are o structură de 
schiţă, de „short-story”, cu neapărat 
o poantă finală (şi în acest sens, la 
limită, unele bucăţi din Caragiale, 
cum ar fi „Două loturi”, seamănă 
cu un banc). Bancul e lejer, 
superficial, la îndemâna oricui, 
indiferent de categoria socială a 
individului care-l emite; de aceea, 
prin accesibilitatea lui, el poate 
străbate, pe verticală, uneori cu 
acelaşi succes, toate straturile 
societăţii; dar ia pune un sculer-
matriţer sau un chelner (că tot se 
poartă meseriile astea...) să „spună” 
o schiţă umoristică de Cehov... 
Literatura are o altă miză. 

Da, bancul a fost şi este o 
formă de terapie, mai ales sub un 
regim autoritar; însă nu o terapie pe 
termen lung, ci o terapie pe 
moment, „la minut”, ca atunci când 
iei o jumătate de aspirină şi prin 
efectul placebo, ai senzaţia câteva 
clipe că ţi-a trecut durerea de măsea. 
Eu l-aş numi mai degrabă o supapă 
prin care se mai evacuau 

nemulţumirile, frustrările noastre – 
amintiţi-vă de bancurile cu Elena 
Ceauşescu, în care, invariabil, 
aceasta apărea în postura de 
tâmpită. 

Un banc bun n-are cum să 
facă rău, din simplul motiv că el 
provoacă acel minunat catharsis al 
râsului. Însă rămâne de discutat 
dacă într-o dictatură bancul e 
suficient şi eficient ca unică formă 
de „dizidenţă”, de „rezistenţă prin 
umor”. Eu unul sunt convins că şi 
polonezii aveau şi făceau în anii ’80 
bancuri superbe, dar ei au făcut şi 
Solidaritatea... 

În ce priveşte relaţia dintre 
realitatea de zi cu zi şi realitatea 
dintr-un banc, eu am senzaţia în 
ultimul timp că ele sunt 
interşanjabile. Dovada: de vreun an 
încoace toate măsurile guvernului 
Boc par desprinse dintr-un banc 
prost. 

4. Bulă e sinteză a românului, 
e carpato-danubiano-pontic şi 
cosmic. El poate avea şi 
jemanfişismul, cinismul unui Mitică 
bucureştean, şi versatilitatea 
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olteanului, şi „încetineala la minte” 
a ardeleanului, şi „lirismul” 
moldoveanului. E mărturia cea mai 
verosimilă a continuităţii noastre pe 
aceste meleaguri. 

5. Un banc pe care eu, ca 
boem incurabil ce sunt, îl savurez 
mereu: un moş de 80 de ani merge 
la doctor să-şi facă analizele. 
Medicul, văzând rezultatele, începe 
să clatine din cap: „Bade, nu e bine. 
Fumezi mult?” „Cam două pachete 

pe zi”. „Şi, din câte văd eu aici, le 
cam şi bei”. „Numai de prună, dom’ 
doctor”. „Şi mănânci gras”. 
„Recunosc că-mi place slănina”. 
„Viaţă erotică mai ai?” „Numai în 
week-end”.  „Bade dragă, te 
avertizez, aşa n-o mai duci mult!” 
„Apăi, domnule doctor – zice 
moşneagul – eu am avut un frate: n-
o mâncat gras, n-o fumat, n-o băut, 
n-o f...tut şi-o murit la şase luni”. 

 
 
 
 
                Daniel D. Marin (Bucureşti) 
 

„Bancurile sunt sarea şi piperul 
 condiţiei de neputinţă” 

 
 
 
 

1. Să nu spunem că literatura e un banc. Mai degrabă sunt 
complementare, dar se şi substituie între ele, nu o dată în condiţii nu tocmai 
normale, şi au şi funcţionat destul în acest fel: când literatură nu se putea 
face decât între anumite limite (nu intangibile, nu de nepenetrat), o 
compensaţie era chiar bancul, o plăsmuire şi cu har (şi, deci, „cu literatură”), 
dar şi cu parametri de percepţie incredibil de trează, de acută a timpului 
istoric, politic. Şi literatura şi bancul sunt forme de rezistenţă, până la un 
punct, şi, de asemenea, de umanitate, cum, de fapt, remarca şi Mihai 
Eminescu.  

2. Au făcut bine existenţei de zi cu zi a românului (pentru că nu l-au 
scufundat), dar au făcut şi rău, pas cu pas. Sunt sarea şi piperul condiţiei de 
neputinţă. E un oarecare paradox, căci dacă au izbutit (subversiv) dintr-o 
conştientizare (a istoriei pragmatice), ne-au condus (şi ele) spre o prăbuşire 
a spiritului civic – pe care de exemplu evreii (şi toţi oamenii pe cât se poate 
de vii) nu o au. 
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3. Cu cele de după ’89 aş fi preferat să nu am a face (cu acelea de 
dinainte având foarte puţin, datorită vârstei). Le exprima undeva cât se poate 
de pregnant Octavian Paler, dar n-am apucat să aprofundez subiectul printr-
un dialog mai amplu (sau măcar mai îndelungat) cu domnia sa. Într-o 
anumită măsură, umorul imprimă, din păcate, şi libertatea de a fugi de 
libertate, prin ceea ce se numeşte iluzie... iluzia că poţi trăi (doar) în spirit, 
iluzia că “le-am făcut-o”, dar, de fapt, “ţi-au făcut-o”…  

4. Dacă e o invenţie a noastră, da. Dacă ne-a fost servit pe post de 
invenţie (împotrivire) a noastră, iarăşi da. Bulă n-a murit, Bulă trăieşte bine-
mersi printre noi, ca să parafrazez un vers despre un personaj la fel de 
celebru.   

5. Numai puţin, să deschid televizorul. Sau un banc găsit de curând pe 
Facebook:  Învăţătoarea: Bulă, când vei fi mare ce ai vrea tu să te 
faci?Bulă: ca tata, miliardar! Învăţătoarea: tatăl tău e miliardar? 
Bulă: nu, dar visează să fie miliardar! 
 Şi încă unul cu învăţătoarea: Învăţătoarea îi intreabă pe copii cu ce 
au venit la şcoală. Un copil spune: – Eu am venit cu maşina lu’ tata, BMW. 
Alt copil spune: – Eu am venit cu maşina lu’ mama, decapotabilă. Bulă: – 
Eu am venit cu bicicleta. A doua zi, un copil: – Eu am venit cu maşina lu’ 
tata, BMW. Un alt copil: – Eu am venit cu masina lu’ mama, decapotabilă. 
Bulă: – Eu am venit cu limuzina mea la şcoală. – Şi de ce-ai întârziat? – 
Mi-a căzut lanţul. 
 Şi unul mai vechi, improvizat de mine puţin, prin locurile esenţiale: 
 Înainte de Revoluţie, Bulă îl injură pe Ceauşescu şi ajunge la 
puşcărie. Peste 20 de ani ani, mama sa vine cu un pacheţel la vorbitor: 
Cum e, Bulă? E rău de tot? – Nu, mamă, merge… – Mâncarea cum e? – 
Avem de trei feluri, de două ori pe săptămână şi ceva carne...– Dar 
căldură?  
 – Merge… Noi venim de la muncă, ne spălăm repede şi intrăm în 
pat… – Dar lumină? – Noaptea se mai stinge, însă e avantajul că ne culcăm 
devreme şi dormim mai mult… – Bulişor, mamă, să fii cuminte, să nu faci 
vreo prostie, să te dea ăştia afară…! 
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             Adrian G. Romila (Piatra Neamţ) 
 

„Bancul exorcizează răul şi ocoleşte 
cenzura”  

 
 
 

 
 
 1. Nici vorbă să fie bancul 
doar un reziduu de spirit, 
dimpotrivă, e spirit, în esenţă, 
pentru că bancul mizează pe 
subtext, pe joc, pe witz. Numai 
oamenii de spirit pricep bancurile. 
Procedeele sunt specifice şi 
literaturii, deci bancul se înrudeşte 
cu ea. Doar că bancul concentrează 
la maxim umorul, poanta. 
 2. Bancul e umorul lapidar, 
în spectacol verbal. Şi el constituie 
o terapie universală, şi individuală, 
şi colectivă. Bancul exorcizează răul 
şi ocoleşte cenzura (morală ori 
politică) prin subtext, prin dublul 
sens, prin glisarea deloc evidentă 
între planuri diferite. Bancurile nu 
pot face rău, nici măcar 
pudibonzilor sau obedienţilor.    
 3. Singura diferenţă între 
bancurile de dinainte şi de după 
1989 se leagă de subiectul 
„comunism” sau „Ceauşescu”. În 
rest, sunt aceleaşi, cu variaţiuni 
contextuale explicabile. Dar umorul 

rămâne. Şi e plin de realitate, ba 
chiar de „realism”. Tributar, 
desigur, timpurilor, obiceiurilor, 
oamenilor... Exclud, de aici, 
bancurile scurte, seci, o categorie 
specială, la fel de bună ca cele 
narative, lungi. 
 4. Bulă e un Păcală al 
bancurilor româneşti, un Nastratin 
Hogea autohton. Şi are multe dintre 
trăsăturile românului: uneori doar 
naiv, alteori inteligent, uneori 
viclean, alteori prost de-a binelea şi 
beneficiar tâmp al gagurilor 
celorlalţi! Dar astăzi bancurile cu 
Bulă s-au cam banalizat. Merg mai 
bine cele post-moderne, seci. Şi cel 
mai bine merg, oriunde şi oricând, 
cele care detabuizează sexualitatea. 
Cu sau fără Bulă. 
 5. Întrebare pe vremea lui 
Ceauşescu, la Radio, la emisiunea 
„Răspundem ascultătorilor”: - E 
adevărat că se moare de cancer la 
gât? Răspuns: - O, da, dar n-are!. 
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               Nicolae Sava (Piatra Neamţ) 
 

« Cine e Bulă? Cred că e un personaj 
inventat de securitate,  

ca să aibă românul încotro să-şi îndrepte 
atenţia » 

 
 

 1-5. N-oi fi eu atît de sobru pe cît par, dar nici mare amator de 
bancuri nu sînt. În primul rînd, nu ştiu să spun bancuri, n-am talent la asta. 
Îmi plac bancurile bune, le ascult, dar în clipa următoare le uit automat. Mi 
le reamintesc abia atunci cînd, altcineva, în altă împrejurare, se apucă să 
spună tocmai bancul de care am rîs acum o lună, un an, cîndva. Totuşi, eu 
cred că bancul, al cărui succes la public ţine mai multe de arta interpretării 
decît de conţinut (poanta în sine), nu este accesibil oricui. Unii, din păcate, 
nu ştiu nici cînd să rîdă şi nici cînd nu mai este de făcut haz. Sînt nevinovaţi 
şi trebuie compătimiţi tocmai pentru faptul că au această frustrare de la 
mama natură. 
 Ţinînd mai mult de folclorul oral decît de literatură - ca să răspund 
strict la  întrebare – bancul poate fi considerat literatură (populară, desigur) 
doar dacă extindem puţin aria acesteia şi la genurile periferice ei, în care am 
inclus şi epigrama, snoava, epitaful, răvaşul din plăcintă etc. Spun că bancul 
ţine mai mult de folclor decît de literatură pentru că nu am cunoscut, pînă 
acum, nici un autor autentic de bancuri. Evident, şi folclorul e tot literatură. 
Se ştie că cei mai mulţi dintre autorii care au plecat în demersul lor literar de 
la folclor, fie în proză fie în versuri, au avut un succes neaşteptat.  
 Umorul este mai mult o terapie colectivă decît una individuală. De 
unul singur rîzi foarte rar cu gura pînă la urechi, dar în colectiv o faci 
deseori. O faci atunci cînd bancul are nu numai poantă, haz, ci şi puţin miez, 
puţină carne spirituală. Cred că bancurile bune constituie o refulare de 
moment, necesară spiritului dar şi trupului, de care ai nevoie de cînd în cînd. 
Spun că e necesar doar din cînd în cînd pentru că umorul în exces poate 
enerva. Oamenii care rîd din trei în trei vorbe enervează, oricît ar parea de 
« populari”. 
 Cît bine au făcut bancurile în timpurile revolute din istoria noastră? 
Mult, dar nu prefer să mai trăiesc şi alte timpuri în care să-mi facă bine doar 
bancurile... Din păcate, nu prea e mare diferenţă între bancurile de ieri şi 
cele de azi. Mă refer la cele politice, pentru că cele care nu au legătură cu 
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politicul sînt comune şi au mai mult farmec. Sînt mai curate, mai puţin 
marcate de prezent. Cît rău au făcut bancurile evoluţiei noastre istorice se 
cam vede; de la primii politicieni ai noştri de azi pînă la românul de rînd, am 
cam rămas la stadiul de bancagii (a se traduce neserioşi), încît nici nu mai 
distingi cît e banc şi cît realitate. Realizezi doar atunci cînd evenimentele te 
ating la buzunar sau, mai rău, la demnitate.  
 Cine e Bulă? Cred că e un personaj inventat de securitate, ca să aibă 
românul încotro să-şi îndrepte atenţia. O micuţă diversiune acolo. Nu îmi 
place subiectul despre Bulă, aşa că o să las un banc : Trei inşi, beţi turtă, 
merg în patru labe, unul după altul, pe calea ferată. - Nu se mai termină 
odată scara asta?, se plînge cel din coadă. - Măcar are balustradă, oftează 
al doilea. - Uraaa, băieţi ! vine liftul, strigă cel din faţă. 
 
 

  
 

                            Viorel Savin (Bacău) 
 

„Suma categoriilor bancurilor este 
 suma viciilor naturii umane” 

 
 

 

1. Încă de la primul contact cu 
“realitatea bancului” sunt 
determinat să afirm că, prin felul în 
care se naşte (anonim), se transmite 
(oral şi prin scris), acţionează în 
opinia celor cărora li se adresează 
(coroziv-sancţionatoriu), dar şi prin 
efectul emoţional asupra acestora 
(ilariant, prin torsionarea 
instantanee a realităţii rutiniere), 
bancul face parte din literatură! 
Propun, în susţinere: 
A) Bancul este antologat: Poggio 
Bracciolini, la 1450, în Liber 
facetiarum adună bancurile care 
circulau la Roma in mediul 
pontifical; prof. Mary  Beard de la 
Universitatea din Cambridge a 

descoperit cea mai veche carte de 
glume din întreaga istorie a omenirii 
(scrisă în proximitatea anului 300): 
Philogelos sau Iubitorul de râsete 
etc., iar mai nou „piaţa” este 
inundată cu antologii de bancuri 
„servite”… pe domenii de interes!  
B) Bancul este comentat:  Ovidiu 
Bârlea, in Folclorul românesc vol. 
I, „atinge” problema bancului, 
numindu-l însă, prudent, „glumă”, 
(cf. Adolf Crivăţ-Vasile); Sabina C. 
Stroescu în La typologie 
bibliographique des facéties 
roumaines a stabilit 4000 de tipuri 
de snoave, (deşi formal şi funcţional 
deosebite, snoava şi bancul aparţin 
aceleaşi zone a literaturii!); cu 
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câţiva ani în urmă România literară 
a găzduit un studiu amplu semnat de 
Răzvan Codrescu (Adolf Crivăţ-
Vasile) pe care acesta l-a postat apoi 
ca introducere la volumul 
„Culegere de bancuri şi poante în 
limba română”, alcătuit de Eugen 
Karban, şi intitulat chiar aşa: 
Fenomenul românesc al bancului!  
C) În sfârşit, ca semn că realitatea 
imediată este puternic marcată de 
existenţa acestuia, bancul face 
obiectul interesului accentuat al 
unei importante reviste literare care, 
iată, „mă anchetează”!  

Aşadar, la întrebarea pusă, 
unul dintre răspunsurile posibile ar 
putea fi: „bancul nu se întâlneşte 
cu literatura deoarece… fiinţează în 
ea”! Unde?...  

Strategic întârzii câteva 
secunde localizarea fiinţării lui, 
doar cât să transcriu în sprijinul 
afirmaţiei categorice de mai sus un 
citat, două, care mi se par a 
funcţiona ca argumente peremptorii:  

1 - Dacă literatura este 
domeniul global al „literei” tot ce 
este scris sau/şi tipărit aparţine, 
„de fapt” şi „de drept”, literaturii, 
(Adrian Marino, Biografia ideii de 
literatură) şi  

2 - Literatura începe odată cu 
scriitura. (Maurice Blanchot, 
Spaţiul literar)   

Din cele trecute în revistă 
până acum este uşor de acceptat 
realitatea că bancul (haideţi să ne 
veselim cu unul extras din 
Philogelos: „Un bărbat din Kyme - 
oraş renumit in antichitate pentru 

prostia locuitorilor săi!? - tocmai 
înota când a început să plouă şi, 
speriat că s-ar putea uda, s-a 
scufundat cât a putut de adânc în 
apa râului!...), calamburul (vă 
propun unul dintre cele mai 
elegante: Când Tudor Arghezi şi-a 
ieşit din fire pentru modul în care l-
a definit Şerban Cioculescu, apropo 
de romanul Ochii Maicii Domnului, 
Oscar Lemnaru a reacţionat 
sclipitor: Arghezi este un scriitor 
criticabil. Cioculescu este un critic 
abil!), snoava (specie de sorginte 
folclorică), anecdota (specie cultă) 
alături de textele utilitare cu care 
omul îşi accesorizează cotidianul 
(scrisori, jurnale, interviuri, 
memorii, anunţuri publicitare, 
reportaje, caligrame, autografe etc., 
etc.) fac parte din literatură; şi 
anume, din zona ei de frontieră!  
    …Şi nu este niciun semn de 
superficialitate în „cultivarea” 
bancului; ba, dimpotrivă: este 
dovada înlăturării excesului de 
grăsime de pe derdeluşul 
circumvoluţiunilor, (locul acela 
misterios - şi atât de greu de 
întreţinut! -, pe unde ni se zbenguie 
ideile!)   
     2. Ca manifestare a 
umorului (T.S. Eliot didactic, zice: 
Umorul este şi un mod de a spune 
ceva serios!, iar Max Eastman, 
tatonând mai în adâncime, 
formulează oarecum trist: Umorul 
este instinctul de a lua durerea în 
joacă!), bancul este o ipostaziere - 
brutală, corozivă, uneori chiar 
încărcată cu dispreţ! -, a relaţiilor 
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interumane, având ca scop obţinerea 
unui efect ilariant pedepsitor, 
extrem de subiectiv şi nu de puţine 
ori, nedrept. - Poate fi perceput şi cu 
efect terapeutic în măsura în care 
defularea pe această cale îi aduce 
ascultătorului o amăgitoare / 
cathartică relaxare în contingenţele 
cotidianului lui.  

Este falsă aserţiunea că 
„bancurile ne-au ajutat să trecem 
prin tempestele istoriei”; şi, în 
acelaşi timp, contraproductivă! 
Reacţiile prin hohote de râs - 
inhibitoare perfecte ale gândirii 
logice! -, la răutatea vecinilor, la 
adresa indivizilor de altă rasă, la 
prostie, la ţinuta şi la exigenţele 
funcţionarilor de orice fel, la 
diavoli, la sfinţi, la neveste, la 
soacre etc., nu reprezintă decât, 
iertată fie-mi formularea: „zvâcuri 
existenţiale”, răzvrătiri deplorabil-
ironice în genunchi, exteriorizări ale 
neputinţelor individuale în care, pe 
drept frustraţi, unii dintre noi, 
intelectuali orgolioşi ai unui „popor 
înţelept, mândru şi demn”, 
detectează… forme ale rezistenţei 
şi… acte de curaj colectiv! - 
Nefiind expresii coerente ale 
vreunui sistem moral, religios sau 
politic ci, doar reacţii benigne la 
constrângerile acestora, bancurile 
nu au influenţat cu nimic existenţa 
de zi cu zi a românului; doar i-au 
condimentat-o! (Dar dacă 
relaţionăm - să zicem: în glumă! - 
cu promo-ul că sarea, ardeiul şi 
piperul în exces dăunează grav 
sănătăţii…? Ei? Atunci…, da: 

putem zice că bancurile, în exces, i-
au dăunat românului; măcar prin 
aceea că, mimând acesta răzvrătirea, 
s-a înţărcat… de la acţiune!) 

3. Suma categoriilor 
bancurilor este suma viciilor naturii 
umane! Şi cum de la ’89 încoace, în 
România nu s-a observat o 
diminuare a viciilor oamenilor, ci 
doar o accentuare a lor, este greu în 
aceste condiţii să observi mari 
diferenţe între vârstele bancului; iar 
întrebarea: Câtă libertate imprimă 
umorul unei existenţe?, obligă 
răspunsul aparent paradoxal: atâta 
câtă poate insinua/dovedi umorul 
că… lipseşte!  

Nu este greu de observat că 
există umor specific epocilor lipsite 
de libertate, diferit de al celor 
năclăite de… democraţie. Cu 
specificarea că unele specii ale 
umorului, absolut funcţionale comic 
într-o epocă, nu au niciun sens în 
cealaltă. - Exemplu de umor din 
dictatura socialistă, ininteligibil în 
democraţie: Munca este sănătate 
curată. Să o lăsăm bolnavilor ca să 
se bucure de ea! Sau: Sus, sus, sus 
munca!... Să nu o ajungem. Sau: 
Decât mult şi prost, mai bine nimic, 
dar bun! Etc. Însă rămâne de 
necontestat faptul că umorul din 
epoca dictaturii comuniste era cu 
mult mai acid, mai subtil, mai 
rafinat şi mai performant din punct 
de vedere estetic decât cel pe care-l 
consumăm astăzi, cotidian. - Iată o 
capodoperă de aparentă… candoare, 
de aparentă… dăruire 
necondiţionată faţă de politica 
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agresivă a partidului unic de 
construire a socialismului - de 
fapt… o revoltă mascată abil sub 
forma chemării  entuziast-aberante 
la subordonarea impulsului 
ancestral al acuplării, îndemnului 
partinic: Foaie verde foi de mură / 
Bine e cu fete-n şură, / Dar mai bine 
e, măi vere, / Amândoi pe 
şantiere!... 

Din fericire, azi, prin 
restrângerea ariei de manifestare 
(dispariţia efectivă a majorităţii 
restricţiilor, inclusiv cele de natură 
morală!?...) bancul şi-a pierdut mult 
din importanţă. – Notăm, totuşi, (cu 
satisfacţie temperată de 
circumspecţie!) apariţia bancului 
cu… parti pris: bancul de partid 
confecţionat de către ţuţării afiliaţi 
cu „materialele” zilei, sau… 
reciclat. Am întâlnit „cazul” unui 
banc din timpul Primăverii de la 
Praga (1968), - o bătrânică invitată 
să mulţumească Armatei Roşii 
pentru că a adus în Cehoslovacia pe 
ofiţerul care tocmai a ajutat-o să 
treacă strada, răspunsese mirată: 
„Dar eu, maică, am căzut în fund, 
nu în cap!?” –, care a fost reciclat 
înlocuindu-se bătrâna cu o doamnă 
profesoară, ofiţerul cu Emil Boc, 
strada, cu scările Parlamentului, iar 
„mulţumirile pentru Armata Roşie”, 
cu votul de la alegerile viitoare, 
păstrându-se în schimb, intactă 
replica finală pentru a profita de pe 
urma hazului. La vremea lui, bancul 
acesta a avut un succes enorm, 
deoarece consona cu rusofobia 
românilor. Şi-a conservat impactul, 

uneori şi l-a amplificat, (a rezistat în 
folclorul de gen aproape jumătate de 
secol!...), dar acum, „prin reciclare 
de partid” pierzându-şi miza majoră, 
este condamnat la… repede uitare!    

La întrebările: Cât din 
realitatea imediată e banc, câtă 
realitate e într-un banc?, răspund: 
1) ar fi minunat dacă realitatea 
imediată ar fi (un) banc, şi: 2) într-
un banc există atâta realitate câtă 
poate el să batjocorească! Să zicem 
că… acesta ar putea fi un exemplu: 
„De ce îi vânează Statul, cu atâta 
râvnă, pe hoţi? - Elimină 
concurenţa!...”     

4. Spre deosebire de românul 
Păcală şi de eroul picaresc al 
germanilor (şi al celor din Ţările de 
Jos) Till Eulenspiegel, cunoscut la 
noi şi ca Till Buhoglindă, care şi-au 
construit acţiunile burleşti pe 
interpretarea literală a limbajului 
figurativ „punând” diabolic orice fel 
de comunicare în dezordine, în folos 
propriu, Bulă, personaj din folclorul 
târziu - refuz să-l numesc „nou”! - 
de extracţie cultă, nu este decât un 
alter ego al lui Tândală, opusul 
sardonicului Păcală: un fel de 
Trăsnea cu televizor şi maşină, 
definit de către Creangă pe vremea 
când făcea eforturi „fizice” ca să 
înveţe a „ceti”, astfel: „…mai 
chelos si mai tare de cap, înaintat în 
vârstă, bucher de frunte şi tâmp în 
felul său, bâlbâit şi fără pic de 
cugetare¨. 

Trăsnea a fost poreclit de 
către intelectualii români 
nemulţumiţi de viaţa comunitară - şi 
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acceptat de către lumpenii cât de cât 
cultivaţi ai acesteia -, Bulă! („Bula” 
este o formă perfectă, extrem de 
fragilă şi inutilă, efemeră, 
transparentă, fără conţinut vizibil 
sau palpabil: ipostaza perceptibilă a 
golului! De aici şi umorul secretat 
de vorbele, gesturile şi faptele 
personajului.) 

Bulă nu seamănă cu nimeni, 
deşi – spre deosebire de Păcală! - cu 
mult mai lipsit de inteligenţă decât 
oricare dintre noi, cârcotaş fiind, la 
nivel de reacţie verbală ne 
reprezintă idiosincrasiile şi chiar 
nemulţumirile profunde: la 
Carnavalul existenţei precare, Bulă 
este masca noastră!  

5. Una dintre snoavele cele 
mai dramatice, mai frumoase şi mai 
pline de învăţăminte neurmate, pe 
care încă nu sunt convins că o 
cunosc îndeajuns de bine, este 
însăşi… totul existenţei mele; din 
care culeg „pentru cunoscători” un 
banc ce are toate calităţile 
obligatorii: subiect fierbinte, 
instructiv, excelent construit, cu 
suspans, umor şi cu hapy end pentru 
bietul erou principal: 
 Un bărbat este adus în faţa 
judecătorului pentru că şi-a aruncat 
soţia pe geam 
 - Fapta dumneavoastră e sub 
orice critică! Dacă aveţi intenţia ca 
tribunalul să nu vă condamne la 
închisoare pe viaţă, trebuie sa ne 
expuneţi motive cât de cât 
plauzibile care să vă poată reduce 
pedeapsa. 

 - Domnule judecător, soţia 
mea era aşa de proastă încât nu am 
putut să mă mai controlez şi a 
trebuit să o arunc pe geam. 
 - Declaraţia dumneavoastră 
este de o obrăznicie nemaiauzită şi, 
dacă nu doriţi ca juraţii să vă 
condamne înainte sa continuam 
procesul, trebuie să aveţi argumente 
cu adevărat plauzibile. 
 - Păi, să vă povestesc: locuiam 
intr-un bloc cu 10 etaje, la ultimul 
etaj. La parter locuieşte o familie de 
pitici. Părinţii au 1 metru înălţime, 
iar copiii, cel de 12 ani, 70 de cm., 
iar cel de 14 ani are 90 de cm. În 
ziua respectivă i-am spus soţiei: e 
teribil sa fii pitic. Săracii vecini de 
la parter, toţi sunt aşa de mici…! 
 - Da, mi-a răspuns soţia, sunt 
o adevărată specie de pirinei. 
 - Pigmei ai vrut să spui! 
 - Nu, pigmeul e ceea ce are 
omul în piele şi de la care se alege 
cu pistrui! 
 - Ăla se numeşte pigment. 
 - Mă laşi ? Pigment e chestia 
aia pe care scriau vechii romani! 
 - Ăla se numeşte pergament. 
 - Cum poţi, dragă, să fii aşa de 
incult? Pergament e când un scriitor 
publică o parte din ce a scris! 
 - Domnule judecător, va 
închipuiţi că mi-am înghiţit 
cuvântul fragment, ca să nu mai 
continui discuţia aceea aberantă. M-
am aşezat pe fotoliu şi am luat un 
ziar să-l răsfoiesc. Nici nu m-am 
aşezat bine, că a apărut soţia mea cu 
o carte în mână şi mi-a spus cu ton 
agresiv:  
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 - Uite dragă, asta e ceea ce 
scrie un scriitor! Şi se numeşte 
carte, dacă nu aveai idee ce e aia! Ia 
si tu şi citeşte-o: se cheamă 
Veranda de la Pompadur! 
 Am luat cartea şi i-am spus:  
 - Scumpo, asta este o carte în 
limba franceză: Marchiza de 
Pompadour. Nu trebuie să 
interpretezi numele în română. 
 - Asta-i bună dragă, îmi dai tu, 
lecţii de franceză? Mie, care am 
făcut meditaţii cu un vector de 
universitate?! 
 - Ăla nu se numeşte vector, se 
numeşte lector. 
 - Eşti prost: Lector a fost un 
erou grec din antichitate! 
 - Ăla a fost Hector şi era 
troian. 
 - Hector e unitate de măsura a 
suprafeţei, blegule! 
 - Ăla e hectar draga mea. 
 - Mă uimeşti cu incultura ta: 
hectar e o băutură a zeilor, 
trogloditule! 

 - Ăla se numeşte nectar, i-am 
spus eu, oftând din adâncul 
sufletului. 
 - Habar nu ai! Eu ştiu sigur că 
era şi o melodie pe tema asta; pe 
care o cântau două prietene în duo. 
 - Nu se spune duo se spune 
duet. 
 - Mă scoţi din sărite, cum 
dracu’ de eşti aşa de încuiat? Duet e 
când doi bărbaţi se bat cu săbiile! 
 - Ăla se numeşte duel. 
 - Pe dracu, duel e gaura aia 
neagra din munte de unde apare 
trenul… 
 Domnule judecător, credeţi-
mă: aveam tunel pe limbă, dar am 
simţit că mi se face negru în faţa 
ochilor şi nu m-am mai putut 
stăpâni: am aruncat-o pe geam!... 
 În sală, linişte. Judecătorul a 
luat ciocănelul, a lovit cu el puternic 
în masă şi a spus: - Eşti liber! A fost 
un caz clar de legitima apărare: eu o 
aruncam deja de la… Hector!  
(Luncani, 18 ianuarie 2011) 

 
 
 
      Christian W. Schenk (Boppard – Germania) 
 

„Fiecare ţară are câte un Bulă 
 şi fiecare poartă trăsăturile de caracter 

 ale tribului, fără excepţie” 
 

Bancul s-a născut odată cu primele fraze articulate şi putem începe cu 
unul dintre primele bancuri din Vechiul Testament (autor evident 
necunoscut) în care la întrebarea Evei adresată lui Adam „- Mă iubeşti?”, 
acesta îi răspunde: „- Păi, pe cine?”. 
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 În nici un caz cultivarea bancului nu este nici un semn de 
superficialitate nici în vreun fel condamnabilă. Un reziduu de spirit e doar a 
face pe cultivatul şi a detesta (doar în public) poanta unui banc bun. 
 Deja Renè Decartes, după cunoscuta lui axiomă „Gândesc, deci 
sunt” a notat mai târziu în memoriile sale pe tema asta un banc si anume: 
Servitorul îl întreabă „- Mai doriţi ceva?”, Decartes îi răspunde gânditor „- 
Gândesc că nu…”. 

În orice caz cea mai prolifică epocă a bancului a fost acea din 
timpurile comuniste, că era vorba de Stalin şi Breschnev în fosta Uniune 
Sovietică, Ulbricht şi Honecker în fosta RDG sau Ceauşescu în România. 
Bancul este o formă de maturizare şi de supravieţuire împotriva vitregiilor 
lumii adulte. Râsul este o oglindire momentană a bucuriei şi fericirii trăite în 
copilărie, doar aspectele se schimbă fiindcă dă posibilitatea scăpării de sub 
normele sociale, eliberarea de agresivităţile acumulate din nemulţumire iar 
din punct de vedere imaginativ se pot trăii “efectiv” acele situaţii interzise 
sau periculoase: duşmanii pot fi batjocoriţi, tiranii executaţi, fanteziile 
sexuale pot fi trăite. Bancul este cea mai frecventă formă de opoziţie şi 
eliberarea – pe moment – de resignaţie. 

În orice caz bancul este un purtător de idei vitale – în cazul celor 
sociale şi politice – din păcate încă subestimate de critică, dar cu 
indiscutabilă valoare literară. Umorul eliberează, râsul însănătoşeşte! 
Umorul are o funcţie vastă socială adâncind relaţiile umane completând 
cooperaţia şi coordonarea în sânul unei grupe fiind o forţă dinamică, 
colectivă dar şi o terapie individuală. Rolul de ventil al suprapresiunii 
sociale în ţările totalitare – pentru masele largi în primul rând – a făcut 
posibilă suportarea atrocităţilor de zi cu zi la care erau supuşi cetăţenii. În 
nici un caz bancurile nu au influenţat evoluţia vreunei istorii, în schimb 
multe idei au fost preluate de către literatura cultă iar mai târziu au început 
să facă parte din istoria literaturilor mai mult ca citate sau abrevieri. 

După 1989 cantitatea bancurilor s-a redus substanţial iar diferenţele 
sunt doar de ordin executiv. Cum zice Stefan Heym: „- Acum bancul politic 
nu mai are farmec fiindcă-mi lipseşte adrenalina!”. 
Realitatea bancului este de regulă imediată şi este un „bun de export”, 
poanta rămânând aceeaşi, doar protagoniştii fiind alţii.  
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Fiecare ţară are câte un Bulă – doar sub alt nume – şi fiecare poartă 
trăsăturile de caracter ale „tribului” fără excepţie. Aşa de exemplu 
„Fritzchen” este sinonimul lui Bula în Germania caracterizând „sămânţa 
viitorului bărbat tipic german, pe când „Klein-Erna” poate fi atât viitoarea 
soţie, prietena sau fiica lui. În orice caz esenţa rămâne aceeaşi. Pe lângă ei 
(şi paralel cu Bulă) mai sunt Lordul Bobby sau John, Tünnes sau Schäl… 
 Din bancurile mele:  
 Un bătrân la vârstă de 90 de ani se căsătoreşte cu o tipă de 25 de ani. 
Un cunoscut îi spune: - Ştii că orice contact sexual poate costa viaţa! 
Bătrânul îi răspunde: - Ei, dacă moare, moare, mai găsim noi alta, că nu s-o 
termina neamul muierilor… 

* 
 Un bărbat vine mai repede acasă de la lucru şi vede că arde în casă. 
Intră cu viteză în dormitor şi-i strigă soţiei: - Ieşi repede afară ca arde casa! 
O voce din dulap: - Dar mai întîi salvaţi mobilele… 

* 
 - Scuzaţi-mă, caut gara...!? - Vă scuz, căutaţi mai departe! 

* 
 - Toţi îmi vor numai binele, dar atâţia bani nu am… 

* 
 - De ce Ceauşescu nu a fost înmormântat la Ierusalim? - Pentru că de 
acolo s-a mai întors odată unul! 

* 
 Traian Băsescu a fost răpit iar răpitorii cer un milion de euro! Altfel 
îi dau drumul ...! 

* 
 Gigi Becali  a fost întrebat odată dacă crede că pe lună există viaţă. 
Acesta răspunse cu mare siguranţă: - Desigur, nu arde în fiecare seară 
lumina acolo? 

* 
Iubesc politicienii de pe afişele electorale: uşor de dus, liniştiţi şi 

uşor de dat jos! 
* 

 Roberta Alma a fost întrebată într-un interviu ce este sperma?           
Răspunsul ei: - Numai o clipă, îmi stă pe limbă… 

* 
 - Domnule doctor, toată lumea mă ignoră...!  
 - Următorul vă rog…! 
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             Ioan Florin Stanciu (Constanţa) 
 

„Pe vremea ciumei lui Ceaşcă, un singur 
banc, spus într-un context nefericit, te putea 

costa vreo zece ani de temniţă grea » 
 
 

 1. După cum s-a mai 
remarcat, în anul 1831, când apare, 
la Bucureşti într-o deplină 
asincronie, volumul lui Anton Pann 
Poezii deosebite sau cântece de 
lume,anticipând mult mai 
cunoscutele Fabule şi 
istorioareprecum şi celebra 
Culegere de proverburi sau 
Povestea Vorbii, în lume, apar 
Faust de Goethe,  Roşu şi negru de 
Stendhal şi Poems de E.A. Poe, 

Deşi, numai aparent, rupte 
complet de cultura europeană 
majoră, volumaşele lui Anton Pann, 
nişte culegeri de istorioare cu tâlc 
moralizator şi pilde exemplare, 
culese dintr-un uimitor de larg 
spaţiu oriental, se înscriu destul de 
firesc pe calea deschisă de  
Decameronul lui Boccaccio şi 
Povestirile din Canterbury de 
Chaucer, Les Mille et Une Nuits ale 
lui Galland, Heptameronul 
Margaretei de Navarre, pietre de 
hotar şi ele în cultura europeană 

Iată,aşadar, cum literatura 
modernă a bătrânului continent 
începe sincron cu amintitele colecţii 
de povestiri care îşi adună apele din 

spaţii geografice imense,dar 
care,pronunţat alegorice şi 
moralizatoare, în strânsă relaţie cu 
epoca istorică din care s-au întrupat, 
valorifică cele mai ignorate şi mai 
dispreţuite naraţiuni orale, specifice 
lumii pestriţ-colorate a târgurilor şi 
a mahalalelor. 

Este evident acum că aceste 
istorioare cu tâlc, farse, şotii, 
fabule, băşcălii, drăcării nostimade,  
badinerii…, multe dintre ele sfidând 
morala epocii prin conţinutul erotic-
licenţios sau prin limbajul 
dezinhibat-frivol,la limita bunului 
simţ, valorificând selectiv limbajul 
de gang şi de uliţă, sunt rudele cele 
mai bătrâne ale anecdotelor 
prodigioase din Iepoca de Aur, 
intrate în dicţionare sub denumirea 
generică de banc  

Iar, dacă mă mai gândesc o 
clipă, cred că s-ar mai putea face , 
cel puţin, încă o tristă relaţie –  

Dacă, pe vremea ciumei lui 
Ceaşcă, un singur banc, spus într-un 
context nefericit, te putea costa vreo 
zece ani de temniţă grea sau chiar o 
secretă condamnare la moarte,în 
vremuri de restrişte, cum a fost 
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ciuma florentină din 1343, legaturile 
dintre oameni se restabilesc prin 
poveştile de viaţă exotice, erotice, 
deşucheate, poznaşe tragi-comice 
etc. ale fiecaruia. Povestirile 
exemplare şi nevoia permanentă de 
naraţiune a fiinţei umane fac,astfel, 
din Decameronul o capodoperă a 
literaturii universale. Cu toate 
acestea, în unele cercuri puritane ale 
timpului, cartea a fost curând 
considerată atât de periculoasă 
pentru moravuri, încât nu mult a 
lipsit ca ea să fie arsă în public, la 
îndemnul unui călugări fanatic, 
care, atenţie, a sugerat că şi autorul 
ar trebui ars pe rugul cărţilor sale.             

Totuşi, pentru că am pornit 
mai sus de la teoria lovinesciană a 
sincronismului, ar fi interesant să 
medităm o clipă şi la toria sa despre   
mutaţia valorilor estetice , conform 
căreia Povestea Vorbii, de 
exemplu,ar fi trebuit să cadă în 
desuetudine de foarte multă vreme, 
căci, fiind prea mult tributară 
spiritului epocii şi formulei sale 
artistice, unde se persiflează,la 
modul oriental, adică fără răutate şi 
încrâncenare, prostia, ipocrizia, 
viciile slugilor şi stăpânilor, 
jupânilor şi cucoanelor, precupeţilor 
şi pristavilor, brutarilor, băcanilor, 
cârciumarilor, chirigiilor, 
haimanalelor, dintr-un târg temut, 
hilar şi balcan-peninsular. 

Înscriindu-se atât de intim în 
relitatea spaţiului abordat şi în 
profilul moral bucureştean, din acea 
epocă, cartea de căpătâi a lui Pann a 
străbătut totuşi,la fel de proaspătă, 

veacurile, dobândind noi şi 
entuziaşti admiratori şi a influenţat, 
decisiv uneori, literatura autohtonă 
începând cu Conachi şi văcăreşti, 
pentru ca să treacă, apoi, prin  
Donici, Negruzzi, Cilibi 
Moise,Caragiale şi chiar Eminescu, 
spre secolul al XX-lea, cu  Arghezi, 
Urmuz, G.Magheru, Topârceanu, 
IonPribeagu, Mateiu Caragiale şi, 
nu cel din urmă, preaplecatul Ion 
Barbu, care dedica ciclul său 
Isarlâk: spre mai dreapta cinstire a 
lumii lui Anton Pann. 
Ca să ajungă, mai apoi, prin 
baladele lui Geo Dumitrescu, Miron 
Radu Paraschivescu, Leonid Dimov, 
Mircea Dinescu sau, prin argoticele 
lui Nichita, până la imersiunile 
abisale, de la hotarele mileniului al 
treilea, ale lui Emil Brumaru şi 
Mihai Gălăţanu 

De unde s-ar deduce că nevoia 
românului de istorioară succint-
exemplară, amuzantă, spirituală ( de 
duh) şi bine piperată, chiar 
deocheată (porcoasă, uneori), a 
rămas aceeaşi. 
 Deşi multe proverbe şi 
zicători populare, multe culese şi 
publicate chiar de Anton Pann, îl 
îndeamnă pe povestitor la prudenţă 
şi cumpătare: Gluma face cearta; 
Glumele nevinovate/ Sunt ca sarea 
în bucate; Gluma-i glumă,/ Treaba, 
treabă; Glumele pisicii,/ Moartea 
şoarecilor; Râde Tanda de Manda ; 
Râsul are trei fraţi – pe nebun, pe 
prost şi pe tine însuţi ; Râsul e frate 
cu plânsul (v. râsu’-plânsu’ lui 
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Nichita); Râde om de om/ Şi dracul 
de toţi… 
 Deci, atenţie! Bunul-simţ 
popular remarcă adesea caracterul 
duplicitar-pervers, benefic şi 
malefic al râsului, care este, în mod 
normal, apanajul inteligenţei şi al 
spiritului disociativ, îndelung 
cultivat. 
 Şi cred că e timpul să 
remarcăm şi ambiguitatea căutată a 
numelui lui Bulă, care pune o 
distanţă de numai o jumătate de 
sunet între pudoarea odorizată a 
bunului-simţ şi mlaştina 
pestilenţială a obscenităţii 
 Intelectualul e Diavolul, 
pentru că intelectualul se îndoieşte, 
decreta odinioară marele inchizitor 
Ignaţiu de Loyola. Iar, de aici şi 
până la sloganul Moarte 
intelectualilor!, inoculat de noii 
politruci ai lui Iliescu maselor sale 
de manevră, nu mai e decât un pas 
de furnică. 
 Totuşi ar fi minunat să 
încheiem aceste triste considersaţii 
cu o observaţie  de proverbial bun-
simţ românesc, desprinsă tot din 
Povestea Vorbii: 

Noi râdem de unul,doi 
Şi patruzeci râd de noi. 

 
 3. Iar, dacă ne întrebăm: 
Câtă realitate e într-un banc?, va 
trebui să constatăm, încă o dată că, 
adesea, realitatea întrece ficţiunea şi 
că bubuitoarea prostie cu clopote 
este atât de democratic răspândită în 
natură, încât o întâlnim mai la fiece 
pas. 

Şi, ca s-o luăm oarecum 
cronologic, într-o scrisoare către 
V. Alecsandri (Din vremea lui 
Caragea), Ion Ghica relatează 
şocat următorul eşantion de colosal 
umor negru, avant la lettre, 
desprins din realitatea epocii. Dar 
să-i dăm cuvântul lui Ion Ghica :   

A fost în multe rânduri ciumă 
în ţară, dar analele României nu 
pomenesc de o boală mai grozavă 
decât ciuma lui Caragea! 
Niciodată acest flagel n-a făcut 
atâtea victime! A murit până la 300 
de oameni pe zi şi se crede că 
numărul morţilor în toată ţara a 
fost mai mare de 90 000. 
Contagiunea era aşa de 
primejdioasă, încât cel mai mic 
contact cu o casă molipsită ducea 
moartea într-o familie întreagă, şi 
violenţa era aşa de mare, încât un 
om lovit de ciumă era un om mort. 
Spaima intrase în toate inimile şi 
făcuse să dispară orice simţemânt 
de iubire şi de devotament. Muma 
îşi părăsea copiii şi bărbatul soţia 
pe mâinile cioclilor, nişte oameni 
fără cuget şi fără frică de 
Dumnezeu. Toţi beţivii, toţi 
destrămaţii îşi atârnau un şervet 
roşu de gât, se urcau într-un car cu 
boi şi porneau pe hoţie din casă în 
casă, din curte în curte. Ei se 
introduceau ziua şi noaptea prin 
locuinţele oamenilor şi puneau 
mâna pe ce găseau, luau bani, 
argintării, ceasornice, scule, şaluri 
etc., fără ca nimeni să 
îndrăznească a li se împotrivi. 
Fugea lumea de dânşii ca de 
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moarte, căci ei luau pe bolnavi sau 
pe morţi în spinare, îi trânteau în 
car, claie peste grămadă, şi 
porneau cu carul plin spre Dudeşti 
sau spre Cioplea, unde erau ordiile 
ciumaţilor. Se încreţea carnea pe 
trup auzindu-se grozăviile şi 
cruzimile făcute de aceşti tâlhari 
bieţilor creştini căzuţi în ghearele 
lor. 

Rareori bolnavul ajungea cu 
viaţă la câmpul ciumaţilor. De 
multe ori o măciucă peste cap 
făcea într-o clipă ceea ce era să 
facă boala în două-trei zile! ... Şi 
poate că acei ucişi astfel erau mai 
puţin de plâns, căci mai mult erau 
de jale acei aruncaţi vii în câmp, 
fără aşternut şi fără acoperământ, 
pe pământ ud şi îngheţat. Cale de 
jumătate de ceas se auzeau ţipetele 
şi vaietele nenorociţilor din câmpul 
Dudeştilor! ... 

 În urma mai multor scene 
oribile, neomenoase şi bestiale, 
petrecute la ordie, unde unul din 
aceşti mizerabili fusese rupt cu 
dinţii de un tânăr care apăra 
cinstea soţiei sale, lovită de ciumă 
chiar în ziua nunţii, şi în urma 
revoltei ciumaţilor, cari au sărit cu 
parul şi au omorât zece ciocli, 
autoritatea în sfârşit a luat măsură 
de a organiza un fel de serviciu 
sanitar. Ea înfiinţase câţiva vătăşei 
însărcinaţi de a întovărăşi pe ciocli 
din casă în casă, şi aceştia strigau 
de la poartă: 'Sănătoşi copii?' 
Unul din ei, într-un raport către 
şeful său, zicea: 

'Azi am adunat 15 morţi, dar n-am 
putut îngropa decât 14, fiindcă 
unul a fugit şi nu l-am putut 
prinde.' 

Adaptată numai puţin, 
enormitatea de mai sus ar putea 
deveni un banc modern de succes 
imediat. 
Spre exemplu: 
1. Raport de gardă:  Ieri, la 
maternitatea noastră s-au născut 
15 bebeluşi, dar au ars de vii 
numai 14, pentru că unul a fugit şi 
n-am reuşit să-l prindem. 
2. Raport anual-  Anul acesta, la 
facultatea de drept, secţia cu plată 
sporită, a filialei Universităţii Spiru 
Haret, din oraşul nostru, au fost 
înscrişi 15 studenţi, dar au 
promovat numai 14, pentru că 
unul a rupt-o la fugă şi n-am mai 
putut să-l prindem 
3. Raport ministerial – În 
cadrul proiectului Drakula-Park, 
ieri, am avut 15 turişti străini, dar 
n-am cazat decât 14, pentru că 
unul a fugit pe neaşteptate şi n-am 
mai reuşit să-l prindem. 
 Asta, ca să mai amânăm 
puţin pantagruelicele gafe groteşti 
ale activiştilor de partid din 
perioada de pionierat, strict-
autentice. De exemplu, într-o iarnă 
cu multă zăpada, proaspătul primar 
comunist pune, pe zidul şcolii, 
următorul afiş:  
MÂINE DE DIMINEAŢĂ, TOŢI 
LOCUITORII VOR IEŞI PE 
ULIŢĂ CU LOPEŢI ŞI ALTE 
UNELTE, CA SĂ FACĂ PÂRŢI 
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(pârtii, probabil) PRIN FAŢA 
CASEI. 
 Sau acest fragment 
propagandistic din aceeaşi epocă- 
Înscrieţi-vă la cuvânt, tovarăşi! 
Dăstul s-a căcat chiaburii în capul 
nostru, că acum avem şi noi gură… 
 Iar tradiţia nu s-a stins deloc, 
pentru că, la rubrica Bula 
demnitarului, revista Caţavencu a 
adunat sute de prăpăstii de ultimă 
oră, chiar şi mai gogonate. 
De aceea,în loc de concluzie, vom 
recurge la un citat celebru din Ion 
Iliescu, ca să-i dăm cezarului ce-i al 
cezarului- 
Pus astfel în lumină, ancorat în 
sinergia faptelor, recursul la 
universalitate nu eludează 
meandrele concretului. 
 4.5. Fără nicio ezitare, se 
poate afirma că nepieritorul şi 
obsedantul Bulă este o consecinţă 
firească a imbecilului experiment 
comunist din România 
postbelică. 
 Deoarece orice om 
raţional ştie că ciuma roşie 
bolşevică, adusă pe şenilele 
tancurilor ruseşti s-a prăvălit 
peste ţara noastră într-un moment 
istoric de graţie, când chiar 
reuşisem să ne desprindem dintr-
un fanariotism intrinsec şi să ne 
integrăm, firesc, din punct de 
vedere politic, economic şi 
spiritual, în Europa. De aceea,o 
bună parte dintre transfugii noştri 
celebri: Cioran, Eliade, Ionescu, 

Enescu, Brâncuşi, formaţi şi 
informaţi în România de după 
1918, n-au avut mari probleme 
de adaptare la cultura şi 
civilizaţia occidentală,care i-a 
recunoscut şi i-a integrat cu 
ovaţii, în vreme ce,dacă ar fi 
rămas în ţară,încercând să se 
adapteze totuşi, la utopia 
comunistă, ar fi sfârşit crucificaţi 
prin gulagurile naţionale sau 
împuşcaţi prin şanţuri jilave,într-
un deplin anonimat. 

Astfel, într-o lume a Răului 
demonic şi demonizator, dar, mai 
ales, a Prostiei organizate, Bulă 
este eroul cathartic care, mimând 
permanent imbecilitatea, ima-
nentă unei lumi a l' envers, 
reuşeşte să supravieţuiască 
totuşi,dar numai şi numai făcându-
se frate cu dracul - până la confuzie, 
uneori.  

Iar de aici ar decurge şi 
fireasca întrebare dacă Bulă al 
nostru este un personaj pozitiv-
izbăvitor sau unul demonic-
distructiv. 

Se ştie îndeobşte faptul că, 
pentru a controla şi demoniza 
această ţară senină şi plină de bun-
simţ, călăii comunişti s-au sprijinit 
pe elementele cele mai ignorante şi 
mai tembel-parazitare ale societăţii, 
iar eroul lor pozitiv a devenit, de la 
sine, pramatia oportunistă -  pe cât 
de neruşinată şi de iresponsabilă,pe 
atât de agresivă şi de periculoasă. 
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Drept pentru care, râsul cu 
tâlc, disimularea şi duplicitatea de 
gândire, au devenit principalele 
modalităţi ale bietului român înrobit 
fizic şi psihic de a rezista în faţa 
unui experiment schizoid-diabolic . 
Reacţie normală la o axiologie 
socială profund răsturnată. 

Valorizarea pozitivă a 
umorului, observa Rodica Zahiu, a 
fost amplificată, la noi, de contextul 
politic al celei de-a doua jumătăţi a 
secolului: într-un regim dictatorial, 
funcţiile umorului (de critică, 
supapă, autoconsolare) fiind mai 
importante, mai "vitale" decât într-o 
societate liberă.  
De aceea, la întrebarea cine este 
Bulă ?, aş răspunde, parafrazând o 
celebră concluzie a lui G. Călinescu 
despre cel mai ilustru, mai subtil şi 
mai actual umorist român 
Bulă este o expresie momentală a 
naturii umane în ipostaza ei 
istorică ce se numeşte poporul 
român sau, mai simplu, este 
poporul român însuşi, surprins 
într-un moment de bestială 
agresiune... 

De altfel, Freud a prezentat 
umorul, încă din 1905, în lucrarea sa 
Cuvântul de duh si relaţia sa cu 
inconştientul, ca fiind apărarea cu 
cel mai înalt rang dintre toate. 
Umorul, estimează Freud, este un 
dar preţios şi rar. Iar un studiu al lui 
Vaillant (din1977), ajunge la concluzia 
ca aceasta apărare, clasata ca 
„matură”, este totuşi cel mai putin 
utilizată, pe când unele apărări mai 

puţin adaptate, cum sunt refugiul în 
reverie şi activismul, sunt adoptate 
mult mai des.  

Ar mai trebui adăugat şi 
faptul că medicina modernă trece 
umorul la rubrica celor mai 
adaptate funcţionări defensive. 

De exemplu, îmi amintesc 
perfect cum, prin 1973, când la 
şedinţele de partid erau invitaţi, 
spre luare aminte, şi o parte dintre 
nemembri, cineva a spus un banc 
salvator, în care mereu inspiratul 
Bulă da glas unui gând secret al 
tuturor celor care, benevol-
obligatoriu, trebuia să ne 
prostituăm moral prin partciparea 
obedientă la dandanaua cu pricina. 
Bancul acela era, de fapt, o mică 
scenetă cu două personaje : 

Secretarul organizaţiei de 
bază: Bulă, de ce n-ai venit la 
ultima şedinţă de partid? 

Bulă: Nici nu vă imaginaţi 
cât de rău îmi pare, tovarăşe 
secretar. Păi, dacă ştiam că e 
ultima, veneam cu toată familia. 

De asemenea, îmi amintesc 
bine cum mereu informatul Bulă i-
a atras atenţia profesorului de 
română că:prin decret prezidenţial, 
tovarăşul Ceauşescu a cerut 
scoaterea literei x din alfabet 

- De ce?, a luat plasă 
profesorul 

- Pentru că nu iesprimă 
nimic, a răspuns mucalit şi niznai 
Bulă, cu trimitere directă la 
chinurile rizibile ale dictatorului de 
a pronunţa, cât de cât corect, unele 
sunete. 
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Iar, prin anii ’80, când se 
raţionalizaseră alimentele de bază a 
apărut acest banc, pe care îl 
consider printre cele mai reuşite ale 
momentului acela - 
Învăţătoarea - Copii, ia să vedem 
cine are cea mai bătrână bunică din 
clasă şi cum o ajutaţi voi? 
Maricica - Tovarăşa, noi avem 
acasă o bunică atât de bătrână, că 
nici nu mai mişcă, stă toată ziua 
înţepenită la televizor şi tace. 
Învăţătoarea – Şi tu cum o ajuţi?  
Maricica -  Eu o mai spăl pe faţă şi 
pe mâini şi-i mai aduc câte un 
pahar cu apă din când în când… 
Gigel - Tovarăşa, noi avem acasă o 
bunică atât de bătrână, că seara, eu 
o urc în pat şi o învelesc bine cu 
vreo patru-cinci pături, fiindcă 
mereu se plânge de frig… 
Bulă - Tovarăşa, noi aveam acasă o 
bunică atât de bătrână… bătrână… 
bătrânăăă…bătrânăăăăă…, că a 
trebuit s-o-mpuşcăm. 

 Cam în aceeaşi perioadă, o dată 
cu înfiinţarea fabricii de activişti 
Ştefan Gheorghiu, se spunea că 
Dumnezeu, privind spre România 
şi văzând cât haos şi tembelism e 
pe acolo, şi-a dat seama că, atunci 
când a făcut românul, a uitat să-i 
pună creier în cap. De aceea s-a 
apucat repede şi a pregătit o 
cantitate mare de creier într-o oală 
enormă. Apoi i-a spus Sfântului 
Petre să-i cheme la rând pe toţi 
româniişi să le pună creier în 
ţeastă. Sfântul a luat imediat oala şi 
a plecat în tăcere la treabă, însă, 
spre seară, s-a întors dezolat: - 
Doamne, a raportat, am terminat 
creierul, dar la coadă mai sunt vreo 
10 000 de oameni. Cu ăştia ce fac? 
- La ăştia dă-le diplome de la 
Ştefan Gheorghiu, a spus Domnul 
şi aşa s-a făcut . 
 

 
 
 
              Valeria Manta Tăicuţu (Bacău) 
 
«Dacă bancurile sunt creaţii populare, 

iar creaţiile populare fac parte din 
literatura unei ţări,  

atunci şi bancurile sunt literatură» 
 
 

 

1. Într-o criză de optimism, ne-am putea imagina că, peste o sută şi 
mai bine de ani, vor exista încă folclorişti şi că ei, descoperind bancurile pe 
cine ştie ce site prăfuit, le vor analiza drept „creaţii populare” ale sfârşitului 
de mileniu II şi începutului de mileniu III. Vor constata, probabil, că aceste 
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„creaţii populare”, nu cine ştie ce deosebite de snoavele şi anecdotele din 
străvechime, au circulat iniţial pe cale orală, că au avut caracter colectiv şi 
anonim şi că au satirizat rigidităţi de ordin mecanic (v. Henri Bergson), 
„încremeniri în idee” / defecte general-umane, cum ar fi prostia, lăcomia, 
zgârcenia, lipsa de bun-simţ etc., ori practici mereu actuale: adulterul, goana 
după funcţii, plonjarea în absurd ş.a.m.d. Vor face şi ei un inventar al 
categoriilor sociale „consumatoare” de bancuri, cu concluzia, inevitabilă, că 
pofta de a râde stă scrisă în codul genetic al românului... indiferent de mediu 
şi moment. Nu ştiu dacă-l vor mai citi pe Bergson, ca să fie ori nu de acord 
cu el în privinţa faptului că râsul se adresează intelectului, inteligenţei pure; 
poate că vor ajunge prin efort cognitiv personal la concluzia că bancurile, 
comice prin excelenţă, sunt un liant social, asigurând coeziunea celor mai 
diverse grupuri; ca şi literatura, bancurile au nevoie de „ecou”, deci de 
receptori care, beneficiind de un cod comun, pot recepta / decodifica 
mesajul, de altfel simplu şi întotdeauna bazat pe sancţionarea a ceea ce este 
rigid; în absenţa acestui „ecou” social, bancurile, ca şi literatura, ar dispărea. 

În concluzie, aş putea răspunde la întrebarea dintâi a anchetei „Conta” 
recurgând la un silogism: dacă bancurile sunt „creaţii populare”, iar creaţiile 
populare fac parte din literatura unei ţări, atunci şi bancurile sunt literatură; 
sau: dacă literatura se adresează intelectului, necesitând o „anestezie 
temporară a inimii” (v. Bergson), o detaşare a receptorului, iar bancurile se 
adresează aceluiaşi intelect, necesitând aceeaşi detaşare a receptorului (care 
râde numai), atunci bancurile sunt literatură... Din fericire pentru noi, cine 
mai crede azi ori va mai crede cândva în silogism?... Nici Eminescu nu 
credea, nici Cezar Ivănescu... dar spuneau şi ascultau bancuri pentru că 
voiau să pună râsul în locul plânsului. 

2. Spunem bancuri pentru că vrem să-i facem pe ceilalţi să râdă, 
amuzându-ne, la rândul nostru, împreună cu „destinatarii” ocazionali ai 
mesajului nostru comic; iar râsul are la bază subconştientul (deci bancurile, 
provocând râsul, sunt purtătoare de mesaj subliminal) şi foarte multe 
senzaţii şi asocieri de imagini reprezentative pentru propria noastră realitate 
(v.Robert Provine). Sigur că putem vorbi despre o terapie prin râs, despre 
rolul cathartic al acestuia şi, implicit, al bancurilor purtătoare de mesaj 
umoristic. Deşi legătura dintre râs şi umor a fost insuficient explicată de 
ştiinţă, noi grupăm cele două cuvinte purtătoare de sens în acelaşi câmp 
semantic şi le subordonăm aceluiaşi mecanism pus în evidenţă de Freud: 
umorul izvorăşte din refuzul poziţiei de victimă, sfidarea realităţii externe, 
triumful narcisismului şi afirmarea invincibilităţii în limitele unui contact cu 
realitatea obiectivă. Dacă ne amintim – şi n-avem cum să n-o facem – în 
„epoca de aur” eram victime, dar, conştient sau nu, refuzam acest statut; 
bancurile spuse / ascultate, în ciuda interdicţiilor şi a spaimei de securitate, 
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reprezentau o expresie a acestui refuz. Spunând bancuri, nu numai că ne 
„răcoream”, dar reuşeam, cumva, să ne situăm deasupra cuplului dictatorial, 
celebru pentru infatuarea şi prostia lui. Mai ştiţi bancul cu vizita în China? 
Cel în care, coborând din avion, Leana se împiedică şi cade, iar 
AGERPRESS distorsionează realitatea („coborând din avion, tovarăşa a 
sărutat pământul sfânt al Chinei, iar tovarăşul a rostit câteva cuvinte în 
limba chineză: toan-to”!)? Bancul acesta, ca multele altele cu aceeaşi 
tematică, ne situa, prin pomenitul mecanism al umorului, în afara realităţii, 
adică dincolo de rigorile spaţiului carceral. Orice colportor de bancuri se 
afla, conştient ori nu, mai presus de cuplul cretinoid. Nu altfel se întâmplă 
astăzi: cum, după preşedinte, cel mai puţin popular este Boc, bancurile 
despre el îl situează pe receptor (ca şi pe emiţător) într-o poziţie privilegiată: 
numai Boc a putut fi găsit într-un ou Kinder, numai el a fost adunat cu 
penseta de sub un fir de iarbă cosită... Noi, cei capabili să râdem de el, chiar 
cu salariile / pensiile tăiate, chiar ameninţaţi de foamete şi de frig, suntem 
mai înalţi, mai frumoşi şi neapărat mai buni şi mai deştepţi decât el... 

Bancurile le-au făcut rău celor „turnaţi” de prieteni sau duşmani la 
securitate. Mulţi au tăiat sare şi stuf ori au săpat la Canal pentru că, în loc 
să moară, au vrut să râdă puţin. În general, însă, bancurile ne-au făcut mai 
mult bine decât rău, fiindcă s-au situat printre mecanismele de apărare cu 
funcţie de reducere a anxietăţii legate de un conflict. Şi exista, în primul 
rând, acel conflict extern, între individ şi sistemul de tip dictatorial. 
Pericolul reprezentat de comunişti l-au transformat pe „eu” în „noi” pentru 
că, vorba lui Darwin, „un grup de persoane rămâne unit când râde la acelaşi 
tip de glume”; cât despre masca bunei-dispoziţii şi a relaxării, ea a creat 
acel necesar ecran afectiv, fără de care ne-am fi trezit mult prea singuri. 
Bancurile au mai calmat angoasele, inhibiţiile, ajutând, astfel, la 
autoapărare. 

3. Înainte de 1989, deşi ne temeam cu toţii, spuneam totuşi bancuri şi 
nu numai pentru că am fi avut porniri sinucigaşe. Manipularea de tip 
comunist acţiona deja insidios, nu mai tropăia cu bocanci proletcultişti, se 
rafinase şi devenise atât de perversă, încât mulţi credeam că bancurile sunt 
create de securişti şi de psihologii arondaţi pecereului tocmai pentru a ne 
ajuta să nu înnebunim, periclitând, prin internarea la balamuc, eficienţa 
forţei de muncă naţionale. Un banc de pe atunci chiar la aceasta se referea: 
cine spune bancuri politice ia cinci ani [de închisoare], cine ascultă – 10 
ani, iar cine nu spune şi nu ascultă - 20 de ani: nu participă la viaţa 
politică a ţării. Bancurile de dinainte de 1989 nu erau diferite, din punct de 
vedere tematic, de bancurile care circulă acum pe internet. De fapt găsim 
aceleaşi grupări tematice, cu observaţia că tipul femeii proaste este ilustrat 
acum, aproape exclusiv, de blonde. poliţiştii nu se deosebesc de miliţieni, 
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iar ardelenii, oltenii şi moldovenii au rămas neschimbaţi; bancurile politice 
s-au „adaptat”, în sensul că Leana e acum tânără, blondă, sexy şi se 
numeşte Elena, „ce-aiNicu” e Băse /Popeye, singurul nou-nouţ şi unic în 
felul său fiind Boc cel mic. 

Înainte, spuneam bancuri ca să nu ne lăsăm copleşiţi de o realitate 
neplăcută, pentru a-i sfida pe cei consideraţi duşmani – se spuneau mai ales 
bancuri politice – şi pentru a ieşi cumva din situaţiile traumatizante. Cel 
puţin deocamdată, bucurându-ne noi de libertatea cuvântului, nu mai 
protestăm şoptind bancuri pe la urechile (ne)prietenilor, ci 
ţipăm/dansăm/cântăm la mitinguri, facem greve, luăm atitudine prin mass 
media (dacă interesele revistei / ziarului / canalului de televiziune o cer şi o 
permit) şi spunem ceva mai puţine bancuri. Avem alternative de 
sancţionare a noii clase politice, dar şi garanţia că putem spune ce vrem, 
„ălora” oricum nu le pasă, conform proverbului pe care Ceauşeştii nu-l 
ştiau şi potrivit căruia „câinii latră, caravana trece”. 

Relaţia dintre umor şi libertate, serioasă în perioada dictaturii, a 
suferit modificări sensibile. Acum nu mai avem nevoie de „libertate 
interioară” compensatorie. Avem toate libertăţile posibile: să vorbim când 
vrem, să plecăm din ţară când vrem, să murim când vrem. Susceptibilitatea 
exagerată a fostei clase politice a fost înlocuită de indiferenţa totală a clasei 
politice actuale. Dacă Ceauşescu făcea spume când auzea de „Bălălău din 
Scorniceşti”, lui Băse îi place să fie înjurat şi chiar a râs cu poftă (nu pentru 
că ar avea umor!) atunci când nu mai ştiu ce cumătră-prinţesă i-a dăruit un 
tort pe care figura el, ditamai preşedintele ţării, în ipostază de Popeye 
marinarul. 

 Dacă vrem totuşi să stabilim, în mod ştiinţific, raportul dintre 
realitate şi banc, ne putem baza în demersul nostru pe „schemele” lui Jean 
Burgos (v. „Imaginar şi creaţie”): scheme de multiplicare, dedublare, 
gulliverizare, miniaturizare, repetiţie, imbricare, germinare... În regim 
eufemistic, însă, toată realitatea noastră a fost şi a rămas un banc bun şi cu 
aceasta am spus totul. 

4. Cine este Bulă? Păi să pornim de la un banc pe care-l spunea 
Nichita Stănescu în momentele lui de râsu-plânsu: Bulă senior se duce la 
maternitate să-l vadă pe Bulă junior, nou-născut; aglomeraţie, n-are cine 
să-i dea informaţii, aşa că porneşte singur, ghidându-se după afişe; pe 
prima uşă scria „nou-născuţi normali”, dar Bulă junior nu se afla printre 
ei; nu se găsea nici la „dotaţi”, nici la „supradotaţi”, nici la 
„subdezvoltaţi”, nici la „retardaţi”, nici la „monştri”; abia pe ultima uşă 
scria, cu majuscule, „BULĂ”.  

Dacă-i urmărim existenţa, cum voia acelaşi Nichita Stănescu, din anii 
grădiniţei şi până ce va fi ajuns ministru, vom vedea că Bulă este mai mult 
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decât Păcală, Till Buhoglindă ori Tartarin din Tarascon. Cei cu care este 
îndeobşte comparat sunt pişicheri adulţi, unşi cu toate alifiile, care-şi râd de 
semeni şi, uneori, trăiesc pe spinarea proştilor. Bulă-copil de grădiniţă este 
naiv, slobod la gură, pune întrebări penibile (mai ştiţi cum o întreba pe 
tovarăşa educatoare dacă lampa se mănâncă?) şi adesea o încasează (o dată 
vine cu ochiul vânăt din cauza unui ţânţar: - Ce fel de ţânţar a făcut asta? 
se miră tovarăşa; - Unul pe care l-a omorât tata cu o lopată, răspunde 
Bulă). Inteligent când trebuie, întoarce, încă din şcoala primară, toate 
situaţiile în favoarea lui, nu-şi controlează limbajul, este spaima învăţătoarei 
şi a inspectorilor; precoce sexual, stârneşte râsul, pentru că îmbină inocenţa 
cu o perversitate inimaginabilă la un copil. Adult, Bulă este purtătorul de 
cuvânt al românului necăjit; scoate ochii de la un kg de hamsii, pentru ca 
Ceauşescu, venit în vizită la uzină, să creadă că muncitorii au aşa un nivel 
ridicat de trai, încât mănâncă icre negre în pauza de prânz; adoarme la 
plenarele tovului şi, când este trezit de urletele „Omoară-l! Omoară-l”, 
adaugă hotărât: „Şi pe Ea! Şi pe Ea!”, fără să ştie că era vorba doar de un 
şobolan... pătruns în sală. Bulă-justiţiarul, Zorro al nostru, sancţionează 
hibele „epocii de aur”, este „judecător” şi „executor”, şi lui nimeni nu-i 
poate face nimic. Şi, în aceste condiţii, cui nu i-ar fi plăcut să fie Bulă?! 
 5. Am ales, pentru cititorii dvs., trei bancuri mai vechi, din trei 
categorii diferite: 
a. Un ţăran într-o căruţă plină ochi, cu un cal amărât, care nu se urnea deloc, 
striga frenetic: - Dii, Murgule! Dii Surule! Dii Florica! Dii Maricica! 
 Un bărbat îl întreabă dacă a uitat cum se numeşte calul. Ţăranul răspunde: - 
Ştiu cum îl cheamă, da vreau să creadă că nu trage singur. 
b. Într-o noapte, la spital, o asistentă blondă îl scoală pe pacientul  care 
dormea un somn adânc şi îi spune: - Treziţi-vă, am uitat să vă dau 
somniferul!           
c. Bulă, supărat, ajunge acasă: - Tată, am luat un 4 la matematică! - Bang, 
bang, îi dă taică-său două  palme. A doua zi iar: Tată, am luat un 4 la fizică!  
Bang, două palme din nou. A treia zi: - Tată, am luat un 10 la muzică! Bang 
încă două palme. - Mă tată, dar am luat 10!!!  - După ce că nu înveţi, îţi mai 
arde şi de cântat, nenorocitule?            
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                Radu Ulmeanu (Satu Mare) 

 
„Bancul, anecdota, gluma mai mult sau 

mai puţin subţire sunt manifestări de 
sănătate ale spiritului” 

 
 

 
 1-5. Mă voi referi la toate 
întrebările chestionarului într-un 
răspuns sintetic. Bancul, anecdota, 
gluma mai mult sau mai puţin 
subţire sunt manifestări de sănătate 
ale spiritului şi e normal să fi 
pătruns în literatură. Până şi sobrul 
Dante, în a sa Divină Comedie, 
inserează mici glume ca aceea 
despre diavolul care, la un moment 
dat, „făcu din curu-i goarnă”. 
Umorul lui Eminescu e bine 
cunoscut, iar Umbra lui Istrate 
Dabija Voevod stă mărturie în 
această privinţă. Din păcate, prin 
exces, bancul, care este forma cea 
mai răspândită a umorului, poate să 
se transforme din medicament în 
narcotic, fenomen mai mult decât 
evident la noi, în comunism. Dacă 
în Polonia, Cehoslovacia, Ungaria 
s-au ivit şi au funcţionat forme chiar 
instituţionalizate de disidenţă, 
românii s-au mulţumit să spună 
bancuri pe la colţuri de stradă, 
găsind astfel o supapă ce le-au făcut 

suportabile, până la urmă, ororile. 
Disidenţă, ioc! Iar începând cu anul 
1990, bancurile au dispărut cu 
desăvârşire de pe piaţă, ca să 
reapară peste câţiva ani, pe măsură 
ce speranţele de mai bine se 
prăbuşeau. Dacă înainte vreme 
eroii, de fundal sau de prim plan, ai 
bancurilor (chiar ai celor cu Bulă) 
erau de regulă Stalin, Hrusciov, 
Brejnev, Gheorghiu-Dej şi 
Ceauşescu, acum prind contur 
„eroi” ca Băsescu şi Boc, ceea ce, în 
sine, spune deja foarte mult. Iată un 
banc de ultimă oră: Băsescu îl 
întreabă pe Daniel dacă le-a tăiat 
dascălilor 25% din remuneraţie şi, 
la răspunsul afirmativ al acestuia, îl 
îndeamnă pe ministru să le mai taie 
25, lucru ce se repetă până la 
anularea totală a salariilor. Aflând 
că dascălii vin totuşi la şcoală în 
continuare, Băsescu are o 
străfulgerare de geniu: Pune-i să 
plătească la intrare! 
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„locomotiva ta m-a tras mereu la suprafaţă din prăpăstii 
şi recunosc acest lucru public 
acum când ştiu sigur că ne vom întâlni în ceruri aceiaşi 
din veşnicie-n veşnicie gaudeamus igitur” 

 
 

 
Către Mircea Cărtărescu 

 
    un poem de Ion Zubaşcu 

 
sânt cu exact 8 ani mai bătrân decât tine 
şi-mi asum rolul riscant şi ingrat de frate mai mare ( încă nu te zbârli) 
o să fac în continuare câteva gesturi simbolice 
sper să influenţeze durabil şi în bine 
istoria viitoare a literaturii române 
amândoi sântem născuţi în luna iunie zodia Gemenilor 
ştiu foarte bine cine sânt şi mai ales cine voi fi 
cum ştii şi tu mai bine decât mine cine eşti şi mai ales cine vei fi 
te-am recunoscut, frate bun, încă din anii 80 când începusem să lucrez 
la un album folk pe georgicele tale uimitoare din faruri vitrine fotografii 
când ţi-am scris de proiect dar nu ştiu de ce nu mi-ai răspuns 
atunci cântam deja pe stadioane  trăiam în Munţii Rodnei Maramureş 
şi am fost foarte dezamăgit de tăcerea ta am lăsat baltă totul 
dar de treizeci de ani încoace am citit 
aproape tot ce-ai scris tu îţi datorez imens 
în ordinea supravieţurii mele spirituale 
în cea mai abrutizată dictatură cu putinţă 
locomotiva ta m-a tras mereu la suprafaţă din prăpăstii 
şi recunosc acest lucru public 
acum când ştiu sigur că ne vom întâlni în ceruri aceiaşi 
din veşnicie-n veşnicie gaudeamus igitur 
ţi-am citit frumoasele străine  şi nimic 
imediat după lansarea de la Club Control 
la Cafeneaua critică a lui Ion Bogdan Lefter 
nu înţeleg de ce-ţi iei atâtea precauţii absolut inutile 
eşti şi-n aceste cărţi la înălţimea valorii tale dintotdeauna 
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problema noastră comună a mea şi a ta 
a poeziei române din această clipă istorică 
e să inventăm un tip firesc de discurs în limba vie de azi 
pentru omul din lumea globalizată cu celular şi internet 
în care să putem spune exact ce ne doare fără să părem artificiali 
şi să fim nevoiţi să apelăm la parodic livresc artificii esopice 
cum am făcut în timpul regimului comunist peste 20 de ani 
în ce mă priveşte am găsit acest tip de discurs autentic direct 
fără sofisticării stilistice şi şmecherii de laborator 
în cartea mea Moarte de om. O poveste de viaţă 
dar cu ce preţ numai carnea şi nopţile mele o ştiu 
va trebui să-ţi plăteşti şi tu preţul tău ştii bine 
un preţ pe măsură marfa ta e de cea mai bună calitate 
nu te mai plânge de critici şi nu-ţi lua inutile precauţii 
scrie şi scrie ai ajuns mai departe ca mine 
nu te teme mai peste tot am fost cu 8 ani înaintea ta 
dar n-am spus până acum nimănui ce-am văzut 
se poate trăi şi pe-acolo eşti mai valoros decât mine 
se poate merge mereu înainte eşti pe drumul cel bun 
pe drumul veşnic viu  şi drept şi bun 
de veşnică aducere aminte 

                                      
 

30 iunie, de ziua mamei mele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( Din volumul în pregatire Omul, pomul şi fântâna) 
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Polemici 
 

 
 

„Operatorii de bună credinţă ai revizuirilor n-au reproşat vreunui 
literat comportamente care nu au lăsat urme în scrisul său, ci textele 
pătate de conjuncturalism, componente ale identităţii sale literare ...” 

 
 
 

Cîteva precizări necesare 
 

      Gheorghe Grigurcu 
 

 Îi mulţumesc d-lui Adrian Dinu Rachieru pentru cuvintele 
măgulitoare ce mi le adresează în comentariul d-sale, intitulat Gheorghe 
Grigurcu sau „drama identităţii”, din revista Conta (nr. 3 / 2010), însă 
cred că sunt utile cîteva precizări în raport cu felul în care d-sa înţelege a 
înfăţişa subiectul revizuirilor. Dificil, controversat, recunoaştem, dar nu mai 
puţin prezentînd o însemnătate capitală pentru destinul literaturii române 
care a suportat vreme de aproape o jumătate de secol ingerinţele unei puteri 
politice abuzive. Escamotat, minimalizat, deturnat de către condeiele 
conservatoare, legate de „seria oficială” a autorilor din perioada regimului 
comunist, ca şi  -  „veacul înaintează”!  -  de cîţiva autori mai noi, în vogă la 
ora actuală, beneficiind adesea de suportul centrelor de putere 
postdecembriste, derivate într-un chip indenegabil din cele ale „epocii de 
aur”. Pana d-lui A. D. Rachieru s-a arătat nu o dată benevolentă faţă de 
numele implicate în slujirea amintitei perioade. Nu ne surprinde prin urmare 
aprehensiunea d-sale cînd vine vorba de revizuiri. Le admite în principiu, 
prin generalităţi care nu obligă prea mult („Vrem, nu vrem, literatura (…) va 
fi mereu repusă în cauză; revizuirile sunt, repetăm şi noi, pe urmele altora, 
fireşti, necesare, inevitabile”), dar nu pregetă a le hărţui de facto, a le crea 
mereu obstacole. Astfel încît principiul însuşi ajunge să fluture în gol, 
aidoma unui veşmînt ce nu mai îmbracă nici un trup. N-am impresia că d-lui 
A. D. Rachieru, remarcabil teoretician literar, i-ar lipsi inteligenţa 
trebuitoare pentru a înţelege lucrurile aşa cum sunt, ci că intervine o tactică 
menită a susţine un punct de vedere favorabil menţinerii, pe cît posibil, a 
unui statu quo pe tărîmul literelor. Sub impulsul acestei intenţii, e alimentată 
confuzia în jurul relaţiei dintre biografie şi operă. Cu o voluntară indecizie, 



64 
 

preopinentul nostru se apropie de relaţia în cauză, limpede, putem zice, chiar 
la un nivel şcolăresc: „Paradoxal, din perspectiva istoriei literare, scăderile 
biografiei nu prea contează. Fireşte, nu vom şterge cu buretele 
compromisurile, nu vom glorifica pogoanele înnegrite de condeie servile, 
dar parcă nici schimbarea canonului <<după dosar>> (cum zice o mare 
poetă) nu ar fi recomandabilă”. Ce să înţelegem de aici? Că biografia în sine 
ar fi, pentru noi, o ipostază a operei? Aşa dă de înţeles dl. A. D. Rachieru, 
revenind cu o interogaţie retorică: „Să fie biografismul un argument forte în 
prefacerea clasamentelor şi filtrul politizant o reţetă infailibilă?”. Chestiunea 
delicată e că nimeni n-a susţinut aşa ceva. Operatorii de bună credinţă ai 
revizuirilor n-au reproşat vreunui literat comportamente care nu au lăsat 
urme în scrisul său, ci textele pătate de conjuncturalism, componente ale 
identităţii sale literare. Nefiind în stare a nega existenţa unor „pogoane 
înnegrite de condeie servile”, glosatorii simpatizanţi ai unora din 
producătorii lor au venit cu sofismul disocierii tendenţioase a operei de 
biografie. Nu, domnilor! Nu acuzăm biografia, ci opera! Nu ne preocupă 
eventualele episoade imorale din existenţa unui scriitor care n-au lăsat dîre 
în scrisul său, ci cărţile, paginile, rîndurile care probează compromisul, 
astfel cum amprentele digitale duc la stabilirea autorului unei fapte 
reprobabile.  

O altă manevră a d-lui A. D. Rachieru care încearcă stăruitor a muta 
discuţia pe un plan ce o alienează este cea privitoare la „demolări”. Termen 
terifiant. O momîie hîdă pusă la marginea lanului ce s-ar cuveni a da o 
recoltă mănoasă, dacă sunt îndepărtaţi sîcîitorii, prădalnicii practicanţi ai 
revizuirilor. Triumfînd că a găsit un mijloc de-a îndepărta nedoritele 
revizuiri cum un stol de păsări ce-ar păgubi rodul cu pricina, d-sa notează: 
„totuşi, ne întrebăm, putem revizui fără a demola?” Trecem peste sugestia 
oarecum realist-socialistă a unor asemenea vorbe, pentru a reaminti, iarăşi 
cu stînjenirea de a recurge la lucruri de tot simple, că revizuirile nu 
reprezintă doar diminuări, retrogradări, negări. Rolul lor este esenţialmente 
constructiv, aşa cum au dovedit-o Titu Maiorescu şi criticii noştri 
interbelici, în frunte cu E. Lovinescu. Defrişînd terenul ocupat de valori 
modeste supraevaluate ori de pseudovalori, ele ţintesc să restabilească 
valorile reale, puţin cunoscute, neglijate, nedreptăţite, uneori, cum se 
întîmpla în cazul anilor totalitarismului roşu, chiar prohibite. Preopinentul 
nostru dă la un moment dat un citat din Cioran. Dar n-a fost oare nevoie de 
perspectiva revizuirilor în acţiune energică, pentru ca opera acestuia, ca şi 
cea a unor Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Monica Lovinescu, Virgil 
Ierunca, I. Negoiţescu, Paul Goma, ca şi a altora, să poată fi editată în ţară? 
N-a fost oare nevoie de revizuiri pentru ca aşa-zisa literatură de sertar, 
extrem de bogată, să iasă la lumina zilei, astfel încît să putem citi nu doar 
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memoriile lui Dumitru Popescu-Dumnezeu şi ale Ninei Cassian, ci şi altele, 
mult mai revelatoare, semnate de I. D. Sîrbu, N. Steinhardt, Petre Pandrea, 
Alice Voinescu, Constantin Argetoianu, Ion Ioanid etc.?  

Dar să ne întoarcem la conceptul acesta de „demolare”. Ce va să zică 
„demolarea” unei creaţii literare calificate prin valoare, a personalităţii care 
a produs-o? S-o spunem deschis: o atare catastrofă nici n-ar putea fi gîndită 
într-un climat de libertate a cuvîntului, în care varietatea naturală a opiniilor 
ce se încrucişează are ca rezultat neutralizarea unor eventuale puncte de 
vedere excesiv contestatare. Dl. A. D. Rachieru exhibă termeni ce izvorăsc 
dintr-o paradigmă autoritaristă, adversă discuţiei neconstrînse: „Problema e 
că puzderia de <<evaluatori>> de ocazie sfîrşesc prin a submina critica de 
autoritate şi a discredita tocmai spiritul critic”. „Problema” avem impresia 
că e alta. Grija ca asemenea „evaluatori de ocazie” să nu mai pună căluş în 
gura criticii, aşa cum se petreceau lucrurile cînd diatribele josnice ale unui 
Eugen Barbu sau ale unui Artur Silvestri nu puteau primi replică. Să avem 
parte de contextul unei cetăţi democratice în care jocului judecăţilor critice, 
al clarificărilor, al reevaluărilor periodic necesare să nu i se pună obstacole. 
În care prejudecăţile, inhibiţiile, reflexele trecutului nedemocratic să 
dispară. „Demolare”? Nici măcar poliţia textelor, instituită de oficialitatea 
comunistă, n-a izbutit aşa ceva, cu toate că cenzura, pe de-o parte, şi 
catalogul Publicaţiilor interzise, vast index ideologic care-i cuprindea, între 
alţii şi pe clasicii literaturii noastre, pe de altă parte, au avut în vedere un 
asemenea sumbru ţel. Cartea este, pînă la urmă, o entitate metafizică, 
indestructibilă. „Nicio carte nu poate fi distrusă”, spunea scriitorul rus, cu o 
tragică soartă, Mihail Bulgakov.  

Şi mai scrie ceva dl. A. D. Rachieru: „revizuirile postdecembriste au 
un ton vindicativ moral. Şi în asta rezidă şi slăbiciunea lor, credem”. Cum 
aşa? Trecem peste conexiunea astuţioasă a moralei şi pornirii vindicative 
(factori ce se exclud), subliniind încă o dată şi încă o dată ceea ce e la 
mintea omului. Revizuirile efectuate de conştiinţe avizate şi oneste, 
singurele care contează, au ca temei nu o morală nediferenţiată, 
„biografică”, ci una aplicată creaţiei. E o morală imanentă a esteticului care 
îşi respectă statutul ori şi-l trădează. Nu o morală exterioară, care ar putea 
duce la o inoportună „moralizare”, ne interesează în acest loc, ci una care 
asigură condiţia literaturii ca act creator autonom. A literaturii ca literatură. 
De notat o evoluţie amuzantă a termenului de morală. Utilizat, către spartul 
„epocii de aur”, ca o biciuşcă ideologică, în sintagma mult vînturată în 
cuprinsul limbii de lemn propagandistice, „etica şi echitatea socialistă”, 
devine acum deranjant. I se preferă „amoralitatea”, odinioară aspect odios al 
putredei mentalităţi burghezo-moşiereşti… 
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 „Părinţii tinerei jurnaliste venite din capitală în 
redacţia ziarului la care lucra şi Timi, erau silvicultori, oameni 
îndrăgostiţi de natură, de ce a mai rămas nepoluat din ea, visînd 
păduri renăscînd pe dealurile chelioase, livezi întinse cu pomi 
fructiferi sănătoşi, rodind după vechi tradiţii. Cînd li se născuse 
odrasla, era tocmai anotimpul murelor. De aici şi ideea numelui 
mai puţin obişnuit aşa cum va ajunge şi odrasla cînd avea să 
crească mare şi să-şi modeleze personalitatea. ” 
 
 

Femeile insomniacului 
 

   o proză de Radu Ţuculescu 
 
  La masa celor patru, răsări un cap. O mutră de pitic hazos, cu nasul 
borcănat şi ochii mici aflaţi într-o continuă zbenguială. Era Mitirici, gropar 
la Cimitirul Central plasat la doar cîteva sute de metri de restaurantul 
Acvariul. Nimeni nu-l văzuse vreodată săpînd , ce-i drept, dar îl cunoşteau 
toţi paznicii cimitirului şi, se pare, chiar acolo locuia, într-una dintre 
încăperile aflate în apropierea capelei mortuare. Cînd stătea în picioare, 
umerii lui Mitirici se aflau la înălţimea mesei. Ai fi putut sprijini de ei tăblia 
acesteia. Mitirici nu lua loc pe scaun niciodată. Răsărea ca... din mormînt, 
zîmbind hoţeşte, la masa lui Timi unde-şi primea porţia de rachiu, 
rostogolea pe buza paharului veşti despre ultimii îngropaţi, apoi dispărea la 
fel de rapid precum apăruse. La cimitir era de lucru mereu, nu existau prea 
multe clipe de răgaz. 
 ”Azi avem în capelă două babe şi un băieţel lovit de maşină”, le 
raportă Mitirici. ”Babele arată bine, au vreo nouăzeci de ani, dar parcă n-a 
trecut peste ele comunismul. Ori a trecut, dar cu foloase. În schimb, băiatul, 
produs post revoluţionar, a fost făcut terci de un BMW decapotabil pe care-l 
conducea alt băiat post revoluţionar, încă fără carnet, dar cu părinţi babani. 
Să vedeţi ce sicriu i-au cumpărat ăştia victimei, mamă, nici eu cu experienţa 
mea de gropar n-am mai văzut aşa ceva. Mînere din aur, căptuşit cu mătase, 
cu boxe să asculte mortul muzică... Băiatul ăla făcut terci era copilul străzii, 
n-are cine să-l bocească şi nici să-i facă înmormîntare. Se ocupă de toate, ăia 
crescuţi în BMWuri, au adus şi colaci comandă specială şi vin de calitate 
superioară. Fac un chef în semn de pomană... mai ales că au chemat şi 
televiziunea locală, pentru reclamă, să se afle cît sînt ei de darnici... Dar eu 
nu beau vin. Aşa că trag aici un rachiu rapid şi mă întorc să aranjez 
coroanele băiatului. Babele au doar nişte buchete amărîte de flori aduse de 
vecine. Copiii şi nepoţii lor sînt prin alte ţări îndepărtate, nici n-au apucat 
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încă să afle că mamele şi bunicile personale au dat ortul popii. Cu babele se 
termină rapid, popa o să zică două vorbe pentru amîndouă şi basta, cine să-l 
plătească, nu? Dar aveau locuri de veci cumpărate cu ani în urmă, chiar de 
ele, în Cimitirul Central, în CC carevasăzică, hi hi! Trebuiesc îngropate aici. 
Erau şi cu taxele bisericeşti la zi...” 
 ”Iar vrei să ne năuceşti cu veştile tale, Mitirici ”, zîmbi Giuseppe. 
 ”Tu mai bine ai avea grijă de tine”, se răsti Mitirici la el, ”arăţi ca 
dracu’, în ultima vreme, mîine poimîine le ajungi pe babe...” 
 ”Eu n-am loc de veci cumpărat în cimitir...”, îl linişti Giuseppe 
 ”O să-ţi sap groapa pe malul apei...”, zîmbi Mitirici. 
 ”Ba nu prea cred că ai fi în stare...”, zise Giuseppe. 
 ”Voi, de la ziar, aţi putea scrie despre chestia cu călcatul băiatului de 
către tinerelul fără carnet, dar cu părinţi babani...”, schimbă Mitirici 
subiectul. 
 ”Eu scriu poezii şi scurte tablete despre poeţi...”se scuză mîna lui 
Nego. 
 ”Iar eu, după cum bine ştii de atîta vreme, mă ocup de comentarii 
sportive...”, se scuză şi Timi. 
 ”Nişte ziarişti adevăraţi, sînt interesaţi de tot ce mişcă-n jurul lor...”, 
insistă Mitirici. ”Nu-i aşa, Pati?” 
 Chelneriţa puse paharul cu rachiu în dreptul capului de pitic, după 
care-l pocni uşurel în creştet şi spuse: 
 “Aşa-i, Mitirici. Dar ei nu se amestecă în evenimente din acestea 
care... miros urît, de la bun început. Încă înainte de a intra în putrefacţie.” 
 O aprobară cu toţii pe micuţa chelneriţă apoi ciocniră zgomotos.  
 ”Poate ar trebui să inaugurăm o nouă rubrică”, zise Timi. ”Una 
intitulată: Veşti proaspete de la CC... hihi...” 
 ”N-ar fi rău ”, conchise Mitirici. 
 ”Ba chiar sună al naibii de bine!”, confirmă Giuseppe. 
 ”Furnizorul va fi Mitirici, iar de scris... s-o scrie unul dintre ăştia 
tineri, proaspeţi absolvenţi ai jurnalismului, că-s tot mai mulţi şi nu prea îşi 
găsesc de lucru...”, propuse Tavi Piciorviclean. 
 ”Şi unde m-aş întîlni cu el ca să-i dau ştirile proaspete, iar el să-mi 
dea de băut?”, întrebă Mitirici. 
 ”La masa asta, în nici un caz! Iar de băut... te asigur că n-o să-ţi dea 
proaspătul ziarist”, îi explică Giuseppe. ”Eventual... îi aduci tu ceva de la 
pomană... un colac, un vinişor, o ţuică...” 
 ”Dacă-i aşa, renunţăm la rubrică!”, hotărî, cu fermitate, Mitirici. 
 Şi renunţară. 
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 Fostul ofiţer de poliţie şi gardian de închisoare, Carl Weatherby 
începu să bluzeze cu pasiune frisonantă Danger All About, ceea ce-i făcu pe 
toţi să întrerupă, pentru cîteva minute, conversaţia. 
 
 (Mura. Tînără jurnalistă de aproximativ treizeci de ani şi un pic. 
Mamă a unei fetiţe adorabil de brunetă şi de veselă, în vîrstă de patru 
anişori. A trebuit să plece din capitală, urmîndu-şi soţul specialist în 
calculatoare, angajat la o firmă suedeză care se extindea, deschizîndu-şi 
filiale în toată ţara. Spera să se reîntoarcă, în cel mult doi ani, înapoi la 
centru. Subţire ca un fir de trestie limbută, cu sîni precum portocalele cu 
coajă fină şi fermă crescute pe dealuri greceşti, păr scurt şi obraz pistruiat, 
tînăra jurnalistă era într-o perpetuă mişcare, într-o constantă, dar 
graţioasă agitaţie. Îi plăcea să domine, fără a fi agresivă, chiar lăsînd 
impresia că o face întru binele celor din jur. Soţul ei contribuise şi el la 
accentuarea acestei laturi a personalitaţii sale. Era un bărbat răbduriu, 
încetuţ în mişcări, dar nu în gîndire, pasionat doar de ecranele şi de 
complicata tehnică a aparatelor sale. În timpul liber rămas, pasiunea sa era 
micuţa de patru ani pe care se străduia s-o înveţe tainele calculatorului şi 
ale jocului de şah. 
 Părinţii tinerei jurnaliste venite din capitală în redacţia ziarului la 
care lucra şi Timi, erau silvicultori, oameni îndrăgostiţi de natură, de ce a 
mai rămas nepoluat din ea, visînd păduri renăscînd pe dealurile chelioase, 
livezi întinse cu pomi fructiferi sănătoşi, rodind după vechi tradiţii. Cînd li 
se născuse odrasla, era tocmai anotimpul murelor. De aici şi ideea numelui 
mai puţin obişnuit aşa cum va ajunge şi odrasla cînd avea să crească mare 
şi să-şi modeleze personalitatea. 
 Timi era şi el un bun jucător de şah, prin urmare legăturile se 
născură în mod aproape firesc. Şi el, ca şi soţul Murei, era un tăcut, cu 
mişcări lente, de ursuleţ panda. Aşa că tînăra ziaristă hotărî ca cei doi să se 
cunoască şi să se împrietenească, atît cît se pot împrietenii doi bărbaţi cu 
preocupări total diferite. Soţul nu citea decît cărţi de specialitate, habar nu 
avea că există pe lume şi cărţi de literatură, de exemplu, în timp ce pe Timi 
calculatorul îl lăsa complet rece, folosindu-l doar pentru redactarea 
materialelor ori vizionarea unor documentare. Asta nu-i împiedica să joace 
şah, din cînd în cînd. Veneau la Timi toţi trei şi se simţeau bine. Fetiţa i se 
aşeza pe genunchi şi îi răsucea părul de după urechi. Uneori mergea şi 
Timi la ei. Întîlniri în formaţie completă erau, însă, destul de rare, munca 
sub patronaj suedez însemnînd un orar zilnic între nouă şi şase seara, cu o 
pauză de prînz. În schimb, Mura începu şi de una singură vizitele la Timi, 
tot avea el uşa permanent deschisă. Evident, Mura încuiase uşa după ea, 
încă de la prima vizită făcută solo. Astfel, Timi descoperi, pe-ndelete, trupul 
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subţire al Murei. Un trup de ţipar, de zvîrlugă, agil şi lunecos, capabil de 
mişcări fanteziste. Mirosea a ghimbir şi a cuişoare. A prospeţime constantă, 
cu un gust de ardei iute aromat, neagresiv, doar discret excitant. Un trup 
dotat cu două fese superbe, mici, dar bombate obraznic, mereu gata să 
plesnească, modelate de-un ceramist de geniu. Era nebună după Mahalia 
Jackson şi Aretha Franklin, iar la Timi descoperi înregistrări cu cele două 
cîntăreţe şi faptul că, la rîndul său, asculta acelaşi gen de muzică. Doar 
muzica e capabilă să contopească două trupuri în mod ideal, unindu-le în 
cuget şi simţiri... Mura considera, astfel, relaţia sa cu Timi perfect motivată. 
Nu-şi făcea nici un fel de procese de conştiinţă. Faţă de cine? 
 Într-o dimineaţă îl apucă, hotărîtă, pe Timi de braţ şi-l scoase din 
redacţie unde acesta tocmai începuse transcrierea pe calculator a 
materialelor. 
 ”Mergem la Acvariu să bem o cafea plus un coniac de marcă, fac eu 
cinste, avem de vorbit!”, îi şuieră Mura în ureche, iar Timi nu mai îndrăzni 
să protesteze. Un coniac bun nu se putea refuza, chiar dimineaţă fiind, aşa 
cum nu putea fi refuzată nici Mura. 
 “Se face o croazieră pe Nil, în Egipt”, începu Mura să explice, iar 
ochii îi străluceau ca beculeţele din panourile cu reclame. ”Şefi de agenţii 
turistice plus cîţiva ziarişti. Am procurat două locuri. Mergem împreună, e 
super! Egiptul, îţi dai seama! Piramidele, Sfinxul, Luxor, Valea Regilor şi 
toate celelalte chestii despre care am citit prin cărţi...” 
 “Eu... încă nu am ieşit nici pînă-n Ungaria...”, zise Timi, ameţit de 
vorbele Murei. 
 “Ştiu... Tocmai de aia! E o ocazie unică şi e gratis! Obligaţia 
noastră va fi să scriem un reportaj... cu poze! Ce naiba!” 
 ”Mie îmi place să călătoresc mai mult prin intermediul 
televizorului... uneori cu internetul...” 
 “Ştiu şi asta! Acum o să călătoreşti cu mine! Pe viu. Va fi cu totul 
altceva...” 
 “Dar... mă întreb dacă...” 
 “Nu te întreba... că nici altcineva nu are ce întreba. De fapt, vom fi 
doar doi ziarişti, adică noi, ceilalţi sînt şefi de agenţii turistice din toată 
ţara. Necunoscuţi pentru noi şi noi pentru ei aşijderea... Puţin îmi pasă. Iar 
al meu ştie că se merge în delegaţie, oficial. O delegaţie de ziarişti şi aşa 
mai departe... Amănuntele nu l-au interesat niciodată.” 
 Au băut coniacul cel scump, iar Timi dădu din cap, semn că nu are 
încotro, trebuie să fie de acord, în timp ce Mura rîdea încetişor, arătîndu-se 
încîntată de reuşită.  
 “A, da, încă un... amănunt, ca să nu te şochezi”, mai gînguri ea. 
“Avem o singură cameră...” 
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 ”Nici nu mi-am imaginat altfel!”o întrerupse Timi, apoi amîndoi 
pufniră în rîs, subiectul fiind rezolvat. 
 A fost prima şi ultima ieşire a lui Timi peste hotare. 
 Nilul, un animal uriaş, murdar şi uleios, tîrîndu-se pe lîngă 
terenurile agricole, pe lîngă calcar şi nisip roşu, pe lîngă palmieri mîndri 
de singurătatea lor, cu resemnare şi nepăsare. Sute de vase de croazieră îşi 
deversau intestinele în el. Aşa-l văzu Timi prima oară. Apoi, treptat, fu 
captat de ţara aceea năucitoare, de civilizaţia străveche şi misterioasă cu 
temple şi monumente stupefiante despre care nimeni nu poate spune cu 
certitudine cum au fost construite. 
 Şi mereu, lîngă el, trupul ei emanînd prospeţime înţepătoare, 
excitantă, mirosind a ghimbir şi a cuişoare... Săruturile ei urcîndu-i-se spre 
ceafă cu lentoarea unor crabi... Apoi transformîndu-se în nisip ce se 
scurgea încet, ca dintr-o clepsidră, pe şira spinării... 
 Mura urcată pe spatele dromaderului, cabrată peste cocoaşa 
acestuia, hohotind de bună dispoziţie, iar piramidele descoperindu-i, uimite, 
fesele bombate, pe jumătate acoperite de pantalonii scurţi, albaştri, 
dezvelindu-i pielea netedă, fină, lucioasă precum a tobelor nubiene... 
 Mirosul excitant al oilor din apropierea templului Komombo care 
mestecau continuu nevăzute plante... 
 Ţipătul păsărilor Ibis, subţiri, graţioase, misterioase, cu ciocurile 
lungi şi rozalii ca nişte clitorisuri umede în aburii dimineţii... 
 Şuşotelile Mării Roşii chemîndu-i în braţele ei. O amantă perfectă 
capabilă să-i iubească pe amîndoi cu aceeaşi intensitate... 
 Era ora şase dimineaţa, iar aerul de pe malul mării părea o pătură 
din păr de cămilă. S-au dezbrăcat şi aşa, goi, au intrat în apa lipsită de 
valuri, parcă încremenită într-o tainică aşteptare. Era caldă, neaşteptat de 
caldă. Îi cuprinse cu senzuală gingăşie. Cei doi simţiră, deodată, cum sute 
de limbi minuscule, fine, încep să le lingă trupurile, răscolindu-le simţurile. 
Apa mării le provoca o senzaţia ciudată, stupefiantă, în care se amestecau 
duioşia maternă cu o puternică dorinţă sexuală.  
 Apa, această fiinţă imposibil de definit, cînd mamă, cînd amantă, 
cînd prieten, cînd duşman... Conturul tuturor trupurilor pe care le-a strîns 
mii de ani în braţele ei, pentru a le insufla viaţa ori a le-o curma, i s-au 
imprimat în memorie ca într-un fişier uriaş, fără s-o obosească vreodată. 
Apa cea dătătoare de viaţă şi de moarte... 
 Mura îşi încolăci picioarele în jurul şoldurilor lui Timi, primindu-l 
în ea instantaneu. Braţele le sprijini de umerii bărbatului, obrazul de 
obrazul lui. Miroseau a scoici, a sare şi a alge marine. Timi o prinse de 
fese, să nu alunece. Dar apa o susţinea pe Mura printr-o cochetă 
complicitate, efortul lui Timi fiind mai mult de formă.  
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 Din măruntaiele mării se ivi un banc de peşti, fiecare cît palma, de-o 
culoare roşu-purpurie. Peştii făcură un cerc în jurul celor doi. Se vedea 
clar, prin apa transparentă, cum îşi mişcau boturile şi aripioarele nefireşti 
de lungi, toţi fiind întorşi cu ochii spre ei, ca nişte spectatori pregătiţi să 
urmărească spectacolul fără să clipească. 
 Pe sub suprafaţa încremenită a mării, pipăită pieziş de razele unui 
soare abia răsărit, începu o mişcare lentă, mocnită, dar persistentă. 
Nebănuite valuri subacvatice se agitau, într-un molcom masaj, în jurul 
celor doi, imprimînd trupurilor încolăcite, năucitoare contracţii interne. 
Fiecare muşchi se puse în mişcare, fiecare muşchi pulsa precum 
îndepărtatele stele.  
 Marea hotărîse ca cei doi amanţi să renunţe la mişcările acelea 
caraghioase, hilare, hidoase adesea, care acompaniază actul sexual. Le 
puse, chiar ea, doar muşchii în mişcare, de la cei mari la cei mai mici, mai 
ascunşi trupurile rămînînd, în continuare, lipite strîns într-o încremenită 
îmbrăţişare. O îmbrăţişare la care marea participa într-o dublă ipostază. 
Poseda şi, în acelaşi timp, era posedată. Incita şi se lăsa incitată. O 
excitaţie surdă, umedă, creştea constant prin mii de frămîntări iscate sub 
epiderma ei. Satisfacţia finală a celor doi va fi, concomitent, şi a ei. Un 
orgasm comun, cutremurînd adîncurile. Trezind la viaţă vietăţile din 
întunecatele abisuri. 
 Undeva, pe mal, începură să se audă tobele nubiene. Se făceau 
repetiţii pentru spectacolul nopţii.) 
 
 
 

    (fragment din romanul cu acelaşi titlu) 
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„gata, se aude, de acum putem muri liniştiţi, 
ne-am îmbătat toate versurile, 
ne putem aduna în case ca în morminte 
sau ca în biblioteci cărţile ca nişte sticle sigilate 
aruncate în nesfîrşita mare a uitării; ” 

 
 
 

Schiţă de istorie recentă a poeziei 
 

un poem de Gellu Dorian 
 
Stau la masă singur şi-mi spun: 
în poezia română nu se mai poate bea nimic, 
a băut totul Muri şi acum chelneriţele adună paharele, 
pe cele sparte le lipesc de pereţi, 
pe cele goale le umplu din nou, 
să mai bea ce-a mai rămas Ioanespop, 
la altă masă bea Vinicius din propriile-i lacrimi distilate 
în recipiente pe care le poartă prin tîrg umbra lui Nichita, 
iar cîţiva lăutari ajung cu arcuşul pînă la urechile lor însetate 
ca nişte pîlnii 
sub ochii de sfinx ai lui Iova – 
 
gata, se aude, de acum putem muri liniştiţi, 
ne-am îmbătat toate versurile, 
ne putem aduna în case ca în morminte 
sau ca în biblioteci cărţile ca nişte sticle sigilate 
aruncate în nesfîrşita mare a uitării; 
cîte un rechin îşi va scoate din ochi fotografiile 
împrăştiate prin ziare 
pe cînd Muri pescuia guvizi la malul Mării Negre, 
iar Alexandru Vlad aduna în juvelnic caraşii de prin hăurile Mureşului; 
 
pe ceilalţi nu-i mai vede nimeni atît de des, 
sunt şi ei înghiţiţi de alte valuri 
prin alte oceane – 
 
mai trag şi eu o duşcă 
şi plec… 
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„În fond, abia antologarea unei asemenea „campanii” 
publicistice legate de lupta împotriva comunismului aduce 
tabloul extins al atitudinii poetului ieşean, care face un serviciu 
deloc de neglijat celor cu care concordă în opinii, dar ale căror 
cărţi sau clamări publice au fost puţin receptate. ” 

 
 
 

Antologia cărţilor anticomuniste  
sau despre vieţile controlate 

 

    o cronică literară de Adrian G. Romila 
 

Era de aşteptat ca un 
intelectual care s-a împotrivit 
regimului totalitar prin organizarea 
unei acţiuni publice concertate (e-
adevărat, eşuate) să fie pasionat de 
literatura anticomunistă. Personaj 
principal al mişcării 
prerevoluţionare de la Iaşi, din 14 
decembrie 1989, poetul Cassian 
Maria Spiridon şi-a adunat în 2009 
textele despre cărţi anticomuniste 
sub titlul Vieţi controlate (Junimea, 
Iaşi). Ele au fost publicate anterior, 
între 1996-2009, în mare parte, în 
„Convorbiri literare”, revista pe care 
o diriguieşte din 1995, iar reunirea 
lor între coperţi a fost prilejuită de 
împlinirea a douăzeci de ani de la 
evenimentele care au răsturnat 
regimul. E de pomenit şi intenţia de 
a lăsa, ca participant la o curajoasă 
acţiune de dizidenţă, „o mărturie în 
marginea documentelor referitoare 
la încercările prin care a trecut 
România în intervalul august 1944-
decembrie 1989”. 

Antologia cuprinde 25 de 
texte despre cărţi care denunţă 
spaţiul concentraţionar (Ion Ioanid, 
Închisoarea noastră cea de toate 
zilele; Nicolae Steinhardt, Jurnalul 
fericirii; Lucia Hossu Longin, 
Memorialul durerii; Grigore 
Caraza, Aiud însângerat), 
experimentele umane prin teroare 
(Doina Jela, Drumul Damascului; 
Costin Merişca, Tragedia Piteşti; 
Florin Constantin Pavlovici, 
Tortura, pe înţelesul tuturor), 
colaboraţionismul scriitorilor (Emil 
Iordache, Literatura orizontală), dar 
şi comentarii în marginea unor 
colecţii de documente, atitudini 
aplicate pe evenimente 
contemporane ce privesc 
anticomunismul şi consideraţii 
generale asupra existenţei sub 
comunism. Nu valenţele estetice ale 
glosării interesează la o asemenea 
antologie, ci virulenţa condamnării 
ideologiei şi practicilor ei, pornind 
de la cărţile la temă. De altfel, cu 
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rare excepţii, fraza e seacă, 
reportericească, constatativă, puţin 
generoasă unei lecturi mai rafinate, 
ca şi cum textul cărţii abordate sau 
numele pomenite ar fi fost 
inhibante. Se observă, totuşi, o 
evoluţie a consistenţei 
comentariului, de la primele articole 
spre ultimele, în sensul că cele din 
1996 şi puţin după sunt mai 
succinte, în forma unor semnale, pe 
când cele ulterioare sunt mai 
substanţiale, autorul acordându-şi 
spaţiu de respiraţie subiectivă 
printre citate ample şi parafrazări. În 
aceste texte mai lungi, inevitabil, se 
pot găsi cele mai multe dintre 
opiniile autorului. În fond, abia 
antologarea unei asemenea 
„campanii” publicistice legate de 
lupta împotriva comunismului 
aduce tabloul extins al atitudinii 
poetului ieşean, care face un 
serviciu deloc de neglijat celor cu 
care concordă în opinii, dar ale 
căror cărţi sau clamări publice au 
fost puţin receptate.  

Textul care dă titlul volumului 
porneşte de la o recomandare a unui 
parlamentar suedez făcută 
Consiliului Europei, aceea de a 
condamna internaţional crimele 
comunismului, pe 25 ianuarie 2006, 
respinsă, la vot în plen. S-a adoptat, 
în schimb, o „Rezoluţie” cu nr. 
1481, fără niciun efect practic 
privind impunerea dezavuării ferme 
a comunismului în ţările care l-au 
trăit efectiv. Referindu-se, în 
continuare, la discursul 
Preşedintelui României, Traian 

Băsescu (decembrie 2006), prin care 
era condamnat comunismul în 
Parlament, autorul observă 
similarităţi cu ceea ce s-a întâmplat 
în ianuarie, în Consiliul Europei. 
Declaraţia Preşedintelui României 
nu va avea niciun efect practic, fără 
o Lege a lustraţiei, care, adoptată, 
nu ar reprezenta altceva decât 
aplicarea „Punctului 8” al 
„Proclamaţiei de la Timişoara”. Or, 
fără aplicarea acestei prevederi 
născute din entuziasmul 
anticomunist al revoluţionarilor, 
orice altă recomandare reparatorie, 
de oriunde ar veni, e fără valoare.  

Cassian Maria Spiridon 
prezintă, în continuare, volumul de 
documente publicat de Marius 
Oprea în 2002, sub titlul 
Banalitatea răului. O istorie a 
Securităţii în documente. 1949-
1989, tocmai pentru a reliefa 
brutalitatea evidentă a regimului 
comunist şi a forţei opresive care i-a 
servit. Lectura unor asemenea cărţi 
ar trebui, sugerează autorul, să ducă 
la cele mai rapide măsuri legale de 
condamnare a comunismului, fără 
conflictele interne pe care le-a 
generat discursul prezidenţial şi fără 
tăcerea care încă mai domneşte 
printre beneficiarii democraţiei. 
„După decimarea, inclusiv fizică, de 
către Securitate a opoziţiei 
anticomuniste, acţiunile represive 
au continuat şi au vizat practic, prin 
măsuri de control, fiecare cetăţean. 
În timp şi-au schimbat forma, fără 
a-şi pierde fondul represiv, de 
control strict al vieţilor tuturor 
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cetăţenilor. Normal, şi ei, la rândul 
lor, erau verificaţi şi controlaţi de la 
cel mai neînsemnat informator, până 
la comandantul suprem”. 
Brutalitatea de lungă durată a răului 
l-a banalizat, aşa încât „naţiunea a 
redeprins modul de viaţă sub un 
regim de ocupaţie”. Frica inoculată 
în populaţie, ubicuitatea şi 
atotştiinţa afişate de aparatul 
represiv au fost cheia menţinerii 
sistemului comunist atâţia ani, 
susţine autorul. Or, o carte ca a lui 
Marius Oprea „reuşeşte a fi o primă 
breşă în această blocadă a tăcerii” 
care a rămas sub forme variate şi 
după căderea regimului. „Într-un 
asemenea context frica a indus o 
obedienţă generalizată a populaţiei. 
Dispariţia intimităţii a transformat 
societatea într-un conglomerat de 
insule, lipsite de comunicare şi 
intercomunicare”. Desfăşurarea 
rezumativă a istoriei instaurării 
opresiunii, ca şi a metodelor 
violente de anchetă, pe urmele cărţii 
lui Marius Oprea, contribuie şi ea la 
reevaluarea demonismului 
comunist, în multe privinţe, cu un 
record de victime în spaţiul intrat 
sub controlul sovietic. Şi sub Dej, şi 
sub Ceauşescu, Securitatea a 
continuat să supravegheze, să 
tortureze şi să ucidă, doar că, în anii 
celui din urmă „Comandant 
Suprem”, o făcea pe ascuns. „Până 
când Legea lustraţiei şi, implicit, 
procesul comunismului vor deveni 
realitate, memoria rămâne singura 
formă de afirmare a justiţiei, 
minimă cale de exorcizare a răului”.  

Deşi nu ea este ţinta 
principală a antologiei, concluzia 
articolului de mai sus e reluată, în 
varii forme, şi în alte texte ale 
volumului, ca un refren ce a sunat, 
din păcate, în gol, atunci şi acum: 
„Fără instituirea Legii lustraţiei, fără 
demararea reală a procesului 
comunismului, vom continua să 
apelăm la memorie ca singura formă 
deocamdată de reconciliere morală 
a naţiunii” (Vieţi încătuşate (o 
istorie care încă nu se învaţă la 
şcoală)); „Să sperăm că va exista 
suficientă voinţă politică pentru 
urgenta materializare a propunerilor 
din Raportul final al Comisiei 
Tismăneanu, de la procesul 
comunismului la Legea lustraţiei” 
(O condamnare îndelung aşteptată); 
„De câteva zile a luat fiinţă un 
Institut de studiere a Holocaustului 
subordonat Ministerului Culturii şi 
Cultelor. Pe când un Institut de 
studiere a Comunismului de acelaşi 
rang?” (Victime şi eroi). Lângă 
acest deziderat trebuie să căutăm şi 
impulsul poetului Cassian Maria 
Spiridon de a-şi reuni „lecturile” 
anticomuniste, în 2009. După atâtea 
privaţiuni, după interzicerea atâtor 
libertăţi fundamentale, după ancheta 
brutală prin care a trecut şi el, în 
ultimele zile ale lui decembrie 1989, 
nu putea rămâne indiferent la uitare. 
Cu douăzeci de ani întârziere, ceva 
ar fi trebuit, totuşi, să se-ntâmple.  

Din câte-l cunosc, încă mai 
aşteaptă. 



76 
 

 
 

„Stă muţenia să te-împresoare, 
stă urâtul să-ţi plodească-n guşă, 
stă să fete ora de cenuşă; 
cine umbra va să ţi-o măsoare? 
 Putrezeşte veacu-n abatoare. 

 Ţi-a murit lumina la picioare. ” 
 

 

Uitat e drumul către Paradis 
 

ronsete de Horia Bădescu 
 
Doamne, lumea s-a făcut mai mică ! 
Doamne, parcă nu mai e pământ ! 
De tăcere-s toate câte sânt,  
ceaţa parcă nu se mai ridică. 
Parcă-n tine pică tot ce pică, 
parcă-ţi naşte mort orice cuvânt, 
parcă n-ai un acoperământ, 
ceaţa parcă nu se mai ridică. 
Parcă nu mai ştii ce va să zică, 
parcă rostul nu mai are rost, 
parcă nu mai e şi nici n-a fost, 
ceaţa parcă nu se mai ridică, 
 Parcă cerul s-ar albi de frică. 
 Doamne, lumea s-a făcut mai mică ! 
 
Pe ce in ţi-e chipul tipărit? 
Ţi s-a şters lumina de pe faţă. 
Ţi se spune c-ai mai fi în viaţă; 
cine e acel care-a murit? 
Parcă umbra ţi s-ar fi topit, 
parcă oasele ţi-ar fi de ceaţă, 
de ţărână paşii ţi se-agaţă; 
cine e acel care-a murit? 
S-a întors pustia la zenit, 
drumurile s-au întors în ele, 
Dumnezeu s-a spânzurat de stele; 
cine e acel care-a murit? 
         Nicăierea nu te-ai mai găsit. 
 Pe ce in ţi-e chipul tipărit? 
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Ţi-a murit lumina la picioare, 
se scurtează zilele mereu, 
gol e drumul pân’ la Dumnezeu; 
cine umbra va să ţi-o măsoare? 
Ţi se face carnea de ninsoare, 
ţi se face inima de seu, 
pe cuvinte e pământul greu; 
cine umbra va să ţi-o măsoare? 
Stă muţenia să te-împresoare, 
stă urâtul să-ţi plodească-n guşă, 
stă să fete ora de cenuşă; 
cine umbra va să ţi-o măsoare? 
 Putrezeşte veacu-n abatoare. 
 Ţi-a murit lumina la picioare. 
 
Uitat e drumul către Paradis. 
Pe unde calci rămâne numai zgură, 
simţi cum îţi cresc lichenii pe figură ; 
totul se-învârte într-un cerc închis. 
Un timp proscris, trăit în veac proscris, 
o lume încurvită-n nemăsură, 
nămolul ţi se urcă pîn’ la gură ; 
totul se-învârte într-un cerc închis.  
E ca şi cum nimic nu s-ar fi zis, 
e ca şi cum ar fi o altă viaţă, 
e ca şi cum ai fi murit de greaţă ; 
totul se-învârte într-un cerc închis, 
 totul se-amână, totu-i doar promis. 
 Uitat e drumul către Paradis. 
 
Goale de ele sunt hainele vântului, 
goală de sine-i sinea luminii 
fără de carne sângeră spinii; 
cuvânt tăcerii-i tăcerea cuvântului. 
Nu-i de povară greul pământului, 
nu e de-o clipă clipa trecută, 
nu-i de născare ce-a nenăscută 
cuvânt tăcerii-i tăcerea cuvântului. 
Al său nu este cântecul cântului, 
drumul nu-şi are în el drumeţii, 
fără de ceaţă-i obrazul ceţii, 
cuvânt tăcerii-i tăcerea cuvântului, 
             ne-nveşmântat este trupul veşmântului; 
             goale de ele sunt hainele vântului. 
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“Dacă ar fi avut un Dosar de Urmărire Informativă, Ion Creangă 
tot aşa l-ar fi cetit: rîzînd a pagubă şi plesnind muştele rătăcite 
între file. Ca şi humuleşteanul, cajvaneanul are darul de a istorisi 
HAZASIN (mulţumesc, Paul Goma!) cele întîmplate. Rîsul îl 
răzbună pe cel culpabilizat pentru „atitudine nedemnă”, sintagmă 
preluată din raportul securistic de rectorul Viorel Barbu, căruia, la 
evenimentele decabriste, studenţii i-au pus ceva, la propriu, pe 
clanţă. ” 
 

 

Să dăm Securiţica pe rîzătoare! 
 

    un comentariu critic de Magda Ursache 
 
 În răspăr (cum altfel?), Luca Piţu ne invită, prezentîndu-ne DUI-ul 
său, ilustrat cu cool-colajele marca Dumitru Ungureanu, să dăm Securiţica 
pe rîzătoare. Ca să facă mai puţin indigestă hîrţogăraia întreţinută pe / la 
spatele său de Secu, urmăritul «Popa» îi popeşte pe boţîrlani, volfi, negri, 
ciurlăi, bostani, rotari, andronici, florinei..., nu acuzînd, ci rîzînd. „Vingt ans 
après, anunce alţii piatra judecăţii condamnatoare; eu (...) nu poc, nu mai 
poc, zău”. Dossier-ul şi-l citeşte cu ochi de artist: nu încrîncenat şi 
ranchiunos, ci necrispat, ironic, frivol. De altfel,  Luca Piţu a atacat mereu 
dihotomia studiu universitar mortăcios – abordare ludică; a dat mersului la 
bibliotecă gustul marilor aventuri în jurul lumii, excursiile livreşti ţinînd de 
loisir subţire. A introdus autobiograficul în eseu, biografemul propriu în 
critica literară, chiar şi bîrfemul; s-a pitu... lat în tot ce-a scris, cu Costăchel 
(nume de alint pentru Anişoara Bobocea, soţie) cu tot. 
 Lucasito Pituso a incomodat permanent şi consecvent: prin ţinuta 
insurgentă, senza giacca e cravatta, ca şi prin temele considerate tabu. 
Insurgent – incident sună cam la fel şi pentru mine, şi pentru ilustratorul 
opului editat de Opera Magna, 2010, Documentele antume ale «Grupului de 
la Iaşi» (întregite cu, mai ales, romanul-foileton al artelului textual, titulat, 
acela, «Brazde peste haturi» revisited. Curajos bărbat editorul, poetul şi 
pictorul Vasilian Doboş! 
 Un look, spuneam, prea occi (blugii, cam jerpeliţi, asortaţi cu 
şepcuţe haioase şi pe umăr cu taşca bucovineană, plină cu bucoavne) era 
greu de acceptat la Universitatea „Al.I. Cuza”, prin excelenţă conservatoare. 
În acelaşi mediu, presupus auster, Luca uza (oroare!) de 7 feluri de 
ambiguitate erotică, prompt taxată în şedinţa de excludere din Catedra de 
franceză, revoltată in corpore că ar fi scris pe tablă nuş’ce porcografie. 
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 Macho-didactici erau alţii; alţii îşi luau libertatea „academică” de a 
anchiula cursante. Luca Piţu viza o cu totul altă libertate: voia să zgîlţîie 
cutumele învechite. Mood-ul său belicos cu clişeele gagademice, mobilitatea 
intelectuală, contrariantă pentru profii înţepeniţi în programă şi-n indicaţie 
deranjau, nu relaţiile de becher; faptul că era nerecrutabil pentru acţiuni 
informative îi făcea să turbe, nicidecum vreo cestiune de amor. 
 Dacă ar fi avut un Dosar de Urmărire Informativă, Ion Creangă tot 
aşa l-ar fi cetit: rîzînd a pagubă şi plesnind muştele rătăcite între file. Ca şi 
humuleşteanul, cajvaneanul are darul de a istorisi HAZASIN (mulţumesc, 
Paul Goma!) cele întîmplate. Rîsul îl răzbună pe cel culpabilizat pentru 
„atitudine nedemnă”, sintagmă preluată din raportul securistic de rectorul 
Viorel Barbu, căruia, la evenimentele decabriste, studenţii i-au pus ceva, la 
propriu, pe clanţă. Dar tot rîsul a declanşat infernalul angrenaj de 
supraveghere. Luca a intrat în colimator hohotind, societatea multiplu 
dezvoltată fiind o multiplă sursă de haz. 
 Cineva (Costi Rogozanu) opina că literatura română n-are teribilişti 
adevăraţi şi indica excepţia: Eugen Ionescu, în faza Nu. Dar Luca? Nu este 
Luca Piţu un teribilist pur sînge? „În ţărişoara kktă pe ea şi cu iapa nepişată, 
mai ales de spaima Securităţii”, cum scrie alt teribilist, Viorel Padina, Luca 
s-a arătat amator de experienţe extreme şi cu Miliţia Populară, şi cu 
Securitatea Poporului. A avut puterea să rîdă de securezii plantaţi în faţa uşii 
de blocoteţ, la sfîrşit de an '89 şi de epocă daurită. Cît pe ce să se 
prăpădească de rîs! 
 Eram extrem de vulnerabili cu partidele noastre de haz nebun, pe  
stradă, în Dacia mea, la Casa Universitarilor (în separeul supranumit Groapa 
cu lei, stătea, cu urechea la aţă, o ceată de civili: căpitan lîngă colonel, maior 
lîngă lt.colonel), în satul doimaiot de vacanţă, pe lacul Ciric, cu Cangiopol, 
pe holul BCU, unde citeam de la Fond Secret cărţi „neîmprumutabile 
acasă”, fapt pentru care eram trecuţi într-un registru foiletat periodic de un 
leftenent vigilent. Aşadar, eram numa’ buni de „luat în lucru”. Rîdeam noi, 
dar era de rîs într-adevăr? Mai degrabă făceam haz de nehaz. 
 Ce-i drept, victima (acum beneficiarul turnătorelilor colegilor de 
catedră) are prilejul să facă (şi o face!) tipologia delatorilor şi a delaţiunilor. 
Sunt, în colecţia sa, informatori cu personalitate, dar mai ales fără 
personalitate universitară. O licheluţă, nici măcar lichea socială mare, l-a 
scos din facultate. În romanele mele, Luca (alias Leon) a propus ca decanul 
respectiv (al cărui nume nu-l indic) să fie depus în Sala Paşilor Pierduţi şi 
vopsit în roz, cum au făcut cehii cu tancul sovieticos. 
 În „cloaca de French” (cînd scrii despre Luca Piţu e greu să nu-i 
împrumuţi lexemele), co-existau pîrîtori benevoli şi pîrîtori siliţi, 
informatori din invidie (erudiţia sa era de-a dreptul sfidătoare) şi informatori 
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oportunişti, din dor de avansare nemeritată, din ce în ce mai greţoşi şi mai 
impertinenţi, cum o arată notele informative. Tupeul surselor era mereu în 
creştere, ca-n Cotele apelor Dunării la inundaţii. Cît despre securezi, te 
ameţeau cu amabilitatea salutului cînd te aflai într-un grup, dar te fulgerau 
din ochi cînd te prindeau singur. „Crezi că nu ştiu că-mi spui Pistolarul?”, 
mi-a şuierat cel care „răspundea” de catedra unde funcţionam. 
 În România socialistă, ca în orice tiranie, nu depindea nimic (cariera, 
în primul rînd) de tine şi de meritele tale. În presă şi-n edituri, şefeau 
penibile „valori” locale ca Ignea, Cuţitaru, Ţăranu... La Universitate, echipa 
Bumbeşti-Livezeni, cu pumni de fier, de brigadier. În poziţii de forţă, cei 3 
a, Adăscăliţei, Arvinte, Andriescu; în cercetare, Al. Teodorescu, supranumit 
Bulă, de semi-analfabet ce era. Cu cît bilanţul lor bibliografic era mai sărac, 
cu atît ocupau posturi de decizie mai înalte. Ca Richard Valter, avansat 
conferenţiar cu o recenzie publicată în ziarul „Flacăra Iaşului. Sub 
(im)postura de şef al Catedrei de limbi romanice, îl lăsa pe securistul care ne 
superviza să asculte, dintr-o odăiţă vecină, ce spuneam în şedinţe. Ocoleai 
spovedania la Mănăstirea Secu, nu mai plecai în vecii-vecilor-amin. Cunosc 
bine problema: lui Petru Ursache, Securitatea i-a respins peste 10 dosare de 

lectorate, aprobate de catedră. Nici în 
Coreea de Nord nu l-au lăsat să plece. 
 Pe Luca Piţu l-au scăpat de două 
ori în Franţa, în '69 şi-n '72, la cursuri 
de vară (cîte o lună). După refutarea 
„influenţării pozitive”, i s-a deschis nu 
graniţa, ci DUI-ul, a intrat sub control 
securistic vigilent, ca obiectiv «Pavel» 
şi ca obiectiv «Popa». Doi într-unul. 
Doar Luque agrea jocul de-a eurile 
multiple, apud Fernando Pessoa. 
Globtrotteri  în America, Japonia, RFG 
(ca Andrei Hoişie – Corbea, „bun 
echilibrist pe sîrmele vremii”, cum îl 
ştie LP) au dat note informative la greu. 
Luca îl portretizează pe Hoişie, cel 
întors „cu pantalonii în bernă” de la 

Ambasada din Viena, după verdictul CNSAS din 2007. Se ştia că Direcţia a 
III-a emitea paşapoarte la schimb: colaborai, plecai; te lăsai racolat, viza era 
a ta.  
 Cînd Luca Piţu mi-a dăruit, spre luare la cunoştinţă, cîteva xerox-uri 
după note informative adnotate cu N.O. (nota ofiţerului) şi cu N.B. (nota 
biroului), am încercat să fac... scriptomanţie. Mi-a fost uşor s-o descopăr pe 
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poliţista politică pe nume de cod «Carmen» în Mihaela Mârţu, cu 
doctorantură în Molière; Încă de pe atunci vulpea era vînătorul, cum ar 
formula Herta Müller; în «Ramona», pe Oana Popârda; în „Victor” l-am 
decodificat pe Constantin Pavel şi pe Iulian Popescu în «C. Cristescu». 
Plăcerea denigrării, a bîrfei, a intoxicării le era comună, ca şi dorul de 
promovare. Cine putea spune că Luca „n-are nivel politic” decît Petruţa 
Spânu, codată «Raluca Alexandru»? Se luau ca oaia după cealaltă. Cioran, 
Bataille, Artaud, Lautréamont erau autori de „cărţi licenţioase şi amorale”. 
Numai pe «Constanţa Dumitrescu» n-am dibuit-o în Maria Carpov. 
 După sursele astea, slalomul superinteligent prin bibliografie, 
referinţele în exces (că nu mai pridideau să noteze trimiterile (în), de la 
seminarii), dar şi stilul nonşalant în relaţia cu studenţimea erau de 
condamnat. 
 De la Universitate, ţin minte cifrele de inventar de pe dulapuri (cred 
că şi noi purtam astfel de numere de inventar) şi teama obsesivă de 
microfoane. Ştiam cu toţii, şi înainte ca „România liberă” să fi dat în vileag 
lista listaşilor, în 5 noiembrie 1998, cine kaghebea la Rusă; presupuneam că 
unul dintre prorectori avea trei stele pe umerei, ca-n baladă; se şoptea că 
Iulian Popescu (popit de «Popa» în destule footnotes) pusese ochiul pe 
lectorii străini; că Nicu Creţu (poreclit locotenentul ori Nicolsky) era ciripoi. 
Lectorului Christopher Lawson i se repartizase măcar un body-guard, cu rol 
de supraveghere, pe care-l credea bun amic (un răg-am, cum scrie 
Caragiale). Acuma ştiu, de la Luka O’Pitsoo, că pacientul englez era lucrat 
în DUI, ca spion din Albion. 
 Ciudat lucru: după verificări la sînge, un l.o. (lucrător operativ) 
raporta sus că Luca „posedă o temeinică pregătire profesională, o cultură 
literară şi filosofică vastă”, că este „conştiincios” la catedră. Referinţe 
pozitive am întîlnit şi în alte note de analiză despre urmăriţii Dan Culcer, 
Radu Ulmeanu, Stelian Tănase, ca să dau doar cîteva nume. Profesorul 
Ulmeanu era (după sursa Magdalena) „iubit de elevi”, „element profesional 
ireproşabil”; după alta (sursele se verificau între ele), „cu vocabular elevat”. 
Ca şi în cazul Luca, buba «Poetului» era „carenţa în ataşamentul faţă de 
orînduirea socialistă”. Conduita lui Piţu, „neîncadrat politic”, lăsa să se 
întrevadă „dezinteresul faţă de viaţa social-politică a ţării noastre” şi parti-
pris-ul nu băştinos, ci galic. Radu Ulmeanu blama cultura socialistă, discuta 
„tendenţional” (cuvîntul raportorului) despre „festivităţile inutile din şcoli” 
etc.; Luca Piţu, la o sesiune ştiinţifică, spera ca scriitorul angajat să fie 
„epistem depăşit”. 
 Pîrîturile colegilor de serviciu erau mult mai dure decît ale 
„operativilor”. Despre Radu Ulmeanu spuneau că ar avea „limbă lungă”, că-
i „arogant” şi „tăios”, „pretins atotştiutor”, „nonconformist”. Şi nu degeaba 



82 
 

se temea Securitatea că nonconformistul poate deveni protestatar. „Vă salut, 
vă salut din această Siberie la pătrat”, îi scria Ulmeanu lui D.R. Popescu, 
într-o scrisoare deschisă de Secu. Dar ce nu era deschis de Secu? Casa era 
aperta, corespondenţa era aperta, iar sertarele: aperte. 
 De ce s-a pus ochi securistic şi timpan pe „Grupul de la Iaşi”? Ce 
făcea Grupul ca să fie atît de tactic încolţit? Ce făceam cu toţii: ascultam şi 
comentam postul Europa liberă, citeam clandestinement cărţi obţinute de la 
librăriile free, spuneam bancuri politice, rîdeam dalinian de sceptrul 
preşedintelui, ne arătam nemulţumiţi cînd eram trecuţi prin învăţămînt 
ideologic de claxonişti ca Bulimar (îi spuneam, să mă audă, Bulimarx), ca 
to’arăşa noastră Puha et alii sau cînd eram puşi să aşteptăm şi să aplaudăm 
venirea cuplului Ceaşcă, pe mal de Bahlui. Fără a face parte din „Grup”, am 
fost anchetată pe strada Triumfului nr. 6 pentru că făcusem rost (ilegal, de la 
Shop) de două săpunuri Lux. Făceam reviste rebele: pe una a distrus-o 
administratorul „Cronicii”, Zigu Herşcovici, din ordinul lui Liviu Leonte, 
redactorul şef; pe alta o păstrează, dacă n-o fi transmis-o mai departe, conf. 
Ant. Macovei. Că nu e om să fi scris un text de difuzat în  Samizdat! 
 Recunosc: eu şi Petru U. am fost inhibaţi în raporturile cu străinii, ca 
să nu dăm rapoartele obligatorii la tov. Secretară de la Rectorat, Tatiana 
Paiu, nume de sursă «Lia Dumbrăveanu» şi soacra lui Sorin Antohi. 
Asistentul Luca Piţu era vînat pentru amiciţia cu lectorii francezi, „suspecţi 
de activitate de spionaj” ori de „penetrare ideologică” anticomunistă (chiar 
anală, Romain Réchou fiind gay). Şi nu, n-am avut spate asigurat de Europa 
Liberă la o adică (trebuia, ca să poţi face un protest), nici nu ne-am propus 
să emigrăm în ţara cu frunză de arţar în exergă, sperînd în salvare prin 
Formularele Mari. Eram doar  „necorespunzători”, atît. N-am fost eroi de 
nevoie, n-am disidit de nevoie. Dar de şomaj, campanii dirijate şi de 
percheziţionarea cărţilor n-am scăpat. 
 Mi-a fost clar cît de periculos e să intri în casa din Sf. Anastasie 
după ce oficeriul supraveghetor al catedrei mi-a şoptit că deţine o 
înregistrare: Petru U. cîntînd, într-un ajun de Crăciun, cîntece să le zicem 
interzise. Probă că am fost lucraţi în Dosarul Cercul. În poarta cu nr. 13 era 
să fie toflegit de Seci şi Luca, pierzîndu-şi în vălmăşag şapca preţioasă. 
Pentru mine era limpede că, în „cerc”, 2-3 aveau protecţie Secu, fiind 
binişor integraţi în sistemul liberticid. În grupul trecător prin blocul lui Liviu 
Antonesei au fost – presupun –cel puţin 3 informatori. 
 Nici cămăruţa din „Cartierul Latrin” al cajvaneanului n-a fost mai 
ferită. Cine scăpa de gîtlejul adînc („Deep throut”) al Securităţii? La vremea 
aceea, însă, mai eficiente decît notele informative şi mijloacele de tehnică 
operativă erau mărturiile strîmbe, turnătoriile directe, facie ad facie. Se 
organizau şedinţe de şmotru, în care se delaţiona la scenă deschisă. „Am 



83 
 

trecut prin cel puţin două: una la Universitate, alta la Institutul „Al. 
Philippide. Spre a spune ca Luca Piţu: „săcurist pă obiectiv amerdează”. 
Alexandru Sever Vlad a fost eliminat din Universitate de lectorul Viorel 
Barbu pentru că frecventa Biblioteca Franceză din Bucureşti. Pe mine chiar 
nu ştiu de ce m-au eliminat de 3 ori în 2 ani de la catedră şi de la Institut, 
după ce luasem concursul de titularizare cu cea mai mare notă şi predasem 
norma anuală de cercetare după 3 luni. Sau tocmai din aceste motive? 
 Adnotează Luca Piţu: „Organele de sub vintrea ceauşie nu erau puse 
pe economii”. Securitatea trebuia să-şi justifice lefile şi privilegiile, scoţînd 
periodic cîte un Bouc (era să scriu Boc!) Emissaire. Ce gratificaţie o fi 
obţinut ofiţerul care îl acuza pe Radu Ulmeanu pentru „huliganismul” de-a 
juca şah într-un restaurant? Secu îl avea în atenţie pe Luca şi cînd mergea la 
closet. Iată pe ce risipea hîrtie (în plin regim de economisirea ei) securiciul 
Silvestru Vasile: ca să anunţe Organa că, la 16.30 punct, „obiectivul Popa” a 
intrat în hotelul „Unirea” al Dulcelui Tîrg, ca să urineze. Probabil că cititorii 
vor rîde ca la o glumă, în fapt nefiind glumă. Cît o fi primit ca să-i 
psihanalizeze expresia, să anunţe că a intrat cu sfioşenie în umblătoare şi că 
a ieşit jenat? Şi-mi amintesc de emisiunea aceea stupidă, pe Prima, Big 
Brother, unde cîţiva inşi şi inse erau închişi de bunăvoie într-o casă şi 
filmaţi necontenit: sub duş, în pat, pe WC... 
 Dar este comunismul une foutaise, de care să ne despărţim rîzînd, 
soluţia bărbosului de Marx? No, thanks! Mie nu mi-a venit să rîd cînd l-am 
văzut pe Luca Piţu coborînd Copoul sub escortă strînsă; nici cînd ne-am 
apropiat de blocul  unde era arestat la domiciliu. Ne-a fost frică, mie şi lui 
Petru U., să intrăm. Eu eram un „parazit social” cu acces interzis la presă şi 
nici el nu se simţea mai bine, cu norma lui şubredă, din cursuri opţionale şi 
facultative. Nu eram deloc în Securitaté, cum accentuează Stephane 
Courtois.  
 Războiul personal cu Secu Luca nu l-a cîştigat; cîştig de cauză au 
avut carmencitele, ralucile, popîrdele, victoraşii, cristeştii, popeştii... În 
cazul ăsta, nu mai pot nici să surîd, darmite să rîd. Cum am spus, în 5 
noiembrie 1998, a apărut numărul din „România liberă” cu „listaşii”. Era 
vorba de reţeaua informativă iaşiotă: persoane de sprijin, rezidenţi, gazde, 
cu căsuţele lor de întîlnire. Cu toţii erau trecuţi acolo, alfabetic. Ţin minte că 
Luca venise la noi şi încerca un test: „Magdo, sunt aici catalogaţi toţi 
informatorii din Iaşi. Vrei să vezi litera U?” N-am avut nicio strîngere de 
inimă s-o parcurg. Acum aş fi mai reticentă: poliţia politică a fost mai 
inventivă în a falsifica dosare şi a dezinforma, iar adevărul nu e pur şi 
simplu. Ci pur fiind, e şi foarte complicat. 
 DUI-ul şi l-a recuperat Luca Piţu cu ajutorul lui Sorin Antohi, aşadar 
s-a reconciliat din motive de dosar cu «Ginerel Oportuniţki», cum îl lua în 
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pix. Nu-i frumos să dai într-un om căzut la pămînt sau în adormire? La asta 
nu subscriu. Omul căzut în haznaua Securităţii nu-mi inspiră compasiune. 
Ierte-l cine poate. Iar argumentul căpşunarului nostru intello în Ungaria, că a 
intrat în PCR ca să scape de angajament, nu mi se pare deloc irefutabil dacă 
e să-l urmăm pe Zilot Românul: „Stăpîn am p-adevărul / lui cată să mă-
nchin”, motto pentru «Brazdă peste haturi» revisited, parodia inspirată de 
Istvan Horvath. Raluca Alexandru a devenit persoană de sprijin, avansată 
deci, după intrarea în Partid. Nu ajuta Mama Secu Organul PCR la 
„îmbunătăţirea muncii”? 
 Şi dacă e să găsim explicaţii pentru cedări, să acordăm surselor 
circumstanţe atenuante, aş aduce argumentul că psihiatrul Constantin 
Romanescu (nume de sursă «Ionescu») i-a ferit pe mulţi de Secu, 
adăpostindu-i în poala Socolei. Da, Romanescu a insinuat conspirativ că 
Luca n-ar fi „normal la căpăţînă”, ceea ce l-a făcut pe un oficeriu să solicite 
superiorilor control medical asupră-i, dar spitalul doctorului putea fi un 
refugiu, cum a fost pentru Val Gheorghiu şi pentru atîţia alţi rebeli. 
 Postdecembrist, spaţiul universitar, plin de impostură, inerţie, 
nepotisme, cumetrialitate, nu i-a fost lui Luca Piţu cu mult mai favorabil. 
Carierele tot prin protecţie de fuste Secu se consolidează. Luca iese la 
pensie conferenţiar; sursele – profesori plini. Nu conduce doctorate, poate 
nu şi-a dorit, dar Universitatea „Cuza” trebuia să-şi dorească asta. 
 O scurtă ochire spre persoanele „cu potenţial informativ” arată că s-
au ajuns şefi de catedre, decani, prorectori... Geaba a promis fostul rector 
Oprea că-i va elimina din funcţii pe cei dovediţi informatori. Liberalul a pus 
Universitatea pe lei şi atîta tot. Nicu Creţu, „cercetaş pentru folosul 
colonelului Volf”, dar şi „spionatorul” lui Dan Petrescu, a luat locul 
„rezervistului” Virgil Cuţitaru la cîrma Editurii Junimea şi a falimentat-o. Pe 
urmă, s-a ales şeful Catedrei de Literatură română. Cît despre colonelul 
Mihai Volf, sculptor în os (şi-n nervii concetăţenilor), a ajuns proprietar de 
agenţie de turism, Alwo. Wolf→Alwo; Wolaff→Volare. El, care interzicea 
paşapoartele celor bănuiţi că ar emigra. Ce mi-i sereist, ce mi-i serelist? 
Alwo a prestat servicii şi Universităţii „Cuza”; autobuze microfonizate 
pentru excursii la mănăstiri. 
 Numai Boţîrlan a decedat în 26 ianuarie '91, ca ultim omagiu adus 
tovului, de ziua lui. Ceilalţi recrutori s-au reciclat în comisari de gardă 
financiară şi-n oameni de afaceri prosperi, că-ţi vine să le spui: „Mai 
răsfiraţi, băieţi!” Pensionari Secu conversează în parcul din faţa blocului 
meu, dezvinovăţindu-se. „Nu-mi mai zi dom’ colonel”, l-am auzit pe unul 
dintre ei certîndu-şi subalternul. Lia Dumbrăveanu, foarte ortodoacsă, se 
închină la biserica „40 de sfinţi”. Cîţi Seci n-au trecut la „Lăudaţi pre 
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Domnul”? Iar colonelul Negru gazetărea activ la tabloidul „Ieşeanul” Poate 
că ne veghează şi postumamente. 
 Mihai Pelin, MAI de-al nost’, cum ironizează Paul Goma, a dat la 
iveală Cartea albă a Securităţii. „Documentele...” adnotate de Luca nu sînt 
nici gri, nici roz, ci foarte  colorate. Rogvaiv. Vocea bizutorului e un po 
velata. Fosta „carboavă” e recunoscută „reputată semioticiană”, ca să n-o 
mai doară la... (pre limba foarţă) semni... ficat. „Viorect” devine 
„matemacademicianul” care şi-a făcut mea culpa; cutare predator de 
socialism ştiinţific (Baciu, parcă) e „filosof oficial”. 
 Mai betrânel cu 20 de ani, Luca Piţu nu mai împleteşte biciul ca 
Lică Sămădăul; preferă să-i titileze la tălpi ori să le pună poşte între deşte, 
ca năzdrăvanul din Humuleşti. Girardizat, desigur. „Ciocolaşii vechi şi noi” 
pot răsufla uşure. Chiar şi Su-lik-pop, cum îi cînta pitu-licea. Pentru 
„Conta”, revista lui Adrian Alui Gheorghe, propune o rubrichetă: 
Documenta lingua daco-cenesasice. Nu spunea sadicul colonel Pantiuşa, 
într-un discurs fulminant, an 1950? „Cel mai mare duşman este lipsurile 
noastre”. Dar nu la greşeli de limbă se gîndea, ci la erori de tragere la ţintă. 
Ce-i drept, s-ar putea alcătui o Gramatică a greşelilor din rapoarte pentru 
uzul bunului sereist, o Satiră a Duhului Securist, chiar o epopee. Piţu a şi 
început-o: Rrromâniada, avîndu-l ca erou pe Parpanghel Boţîrlan şi semnată 
Luca Ion Budai-Văleanu, 
 Ce-ar mai fi de rîs? Unind, acoladic, pe Hans Vaihinger şi pe 
Dimitrie Cantemir, Luca dă la iveală următoarea strofă: „Als ob, als ob!/ 
Turcii răcneau/ Zvîrlind spre noi o sutră/ Dar noi, fugind spre Stănileşti,/ Le 
dăm cu şutu-n turtă”. 
 O posibilă parafrază – a mea – ar suna cam aşa: „Ad rem, ad rem!/ 
Secii strigau/ Ţintind în noi c-o notă/ Dar noi ştiam că-i coţcărem/ Şi nu 
credeam o iotă”. 
 Cît despre turtă, cu alt prilej!  
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Documenta linguae daco-cenesasicae 

(din „fondul de aur” al CNSAS) 
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“Eu sunt eroina piesei. Prostimea nu pricepe nici de 
ce mi se spune la cantatrice, sau, mă rog, cântăreaţa, 
nici de ce sunt (pot fi) şi cheală, if necessary. Şi-au 
pierdut reperele, merele, sunt incoerenţi, exegeţi, îşi 
imaginează că dumneavoastră, o, Eugen, aţi făcut 
operaţii intelectuale, nu amor. “ 

 
Către Eugen Ionescu 

 
    o scrisoare de Valeria Sitaru 

 
O, Eugène! 

 Mă numesc la Cantatrice chauve din dorinţa dumneavoastră (o, 
Eugène!) de a construi în capul oamenilor un labirint din care să nu se mai 
poată ieşi. V-aţi folosit de franceza patafizică, m-aţi tipărit for the first time 
în caietele Colegiului de patafizică, aţi devenit yourself satrap al Colegiului 
(pe vremea lui Raymond Queneau, în 1957, când directorul de la Scala din 
Milano tocmai pupa obrazul drept al Mariei Callas fără ca ea să-l mai 
întoarcă şi pe celălalt) şi, brusc, vi s-a năzărit să învăţaţi limba engleză ca să 
dialogaţi cu o celebra traducătoare zozofilistă shakespeariană. Credeaţi că 
am uitat. Well, îmi voi aminti forever că patafizica e ştiinţa, cum scrie în 
statutul Colegiului la articolul 2, 2.1. Apropo, ce face Alfred Jarry pe-acolo 
fără bicicletă, pistol şi absint? Spuneţi-i că pe-aici ştiinţa soluţiilor 
imaginare, patafizica sa, a devenit realitate; Ubu şi căpitanul Bordură s-au 
făcut partid,  partidul a câştigat alegerile şi a devenit Maître de phynances.  

O, Eugène, au înflorit noi concepte ştiinţifice de care habar nu aveţi: 
coruptologia anormală şi vegetală, incompetenţa în instalaţiile de forţă, 
dialectica ştiinţelor inutile, erotica începutului de secol XXI, megaelena 
critică şi administrativă, nautica vamală şi infra-nucleară, învăţământul 
moral şi atrocitatea comparată, spaţiul metapornosofic, necrobioza  
furtologiei, L.P. (lucrări practice) în eşecul diplomaţiei externe, patafizica 
pensiilor militare, impozitarea şi animaţia zozologică, mitografia clinică şi 
obsesivă, bazaconismul bancar, pornosofia guvernamentală mediată şi 
imediată, mecanica de recalculare cataleptică, patricistica hipotetică, 
manelieutica în buclă, etc.  

Mă zbat între aceste noi dimensiuni ale vieţii, încerc cu disperare să 
nu mi se sufle-n flacără, în sacru, să mor in darkness. N-aţi uitat engleza, 
înţelegeţi ce zic, I hope. Dar, despre altceva voiam să vă scriu. N-o să vă 
convină, vă spun de-acum, aşezaţi-vă într-un fotoliu, pe-o pasăre, şi nu mai 
daţi din cap ca Alfred Hitchcock. Nu-l salutaţi dacă e prin preajmă, nu 
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suportă chelioasele, deşi, cred, tot ca British Subject a renăscut din propia-i 
cenuşă răspândită over the ocean, nu ca dumneavoastră, Eugène, că mă şi 
enervez.  Why? Cum, why, o, Eugène? De ce-mi trimiteţi unda cu-ntrebarea 
asta?  Chiar nu vă daţi seama? Aţi uitat că v-aţi născut în  Slatina district şi 
acolo n-aveaţi accent pe nici un e? 

Uite ce vreau să vă scriu: nimeni nu-nţelege cine sunt. Ce sens am? 
Exist sau nu exist? Am sau n-am identitate, buletin, poză cu chelie? Fac sau 
nu fac parte din spaţiul Schenghen? The Bald Soprano! Ce soprană sunt eu? 
Poate o contra alto, never numai soprană cu anvergura pe care-o am! Ating 
notele cele mai grave, fără efort, de la Fa2 la Fa4, pot să fiu dramatică, din 
Wagner,  sau comică, a 8 a minune a lumii, ca Oum Kalsum, and the days 
have gone by, de-a căzut până şi De Gaulle pe spate numind-o La Dame, iar 
Callas: incomparabila! Nimeni nu mi-a măsurat-o corect, întinderea vocii, 
aţi aiurit întreaga lume că mi se spune-aşa din greşeala unui actor, că era 
vorba de o institutoare, că piesa al cărui titlu, repet, sunt, e absurdă, n-are 
intrigă, e plină de anti-eroi.  

Eu sunt eroina piesei. Prostimea nu pricepe nici de ce mi se spune la 
cantatrice, sau, mă rog, cântăreaţa, nici de ce sunt (pot fi) şi cheală, if 
necessary. Şi-au pierdut reperele, merele, sunt incoerenţi, exegeţi, îşi 
imaginează că dumneavoastră, o, Eugen, aţi făcut operaţii intelectuale, nu 
amor.  Le-aş aminti acelora că i-aţi prins într-o cursă de şoareci, ei fiind 
chiar şoarecii. Unii se-ntreabă de ce, totuşi, nu mi-aţi dat nicio replică. Păi, 
cum să vorbesc, că mă apucă şi râsul! De-a curmezişul?  

Iată ce trebuie să faceţi urgent. Creaţi o situaţie, aruncaţi o sticlă în 
marea Neagră, sau Roşie, Bering, oricare, şi, în sticlă, puneţi un manuscris 
cu povestea mea, a cântăreţei chele. Până şi Borges a făcut chestii de-astea, 
găsea sticle cu poveşti te miri cum. Ei, cineva o va găsi, va autentifica 
manuscrisul în instanţe, va apărea cu sticla pe sticlă, în prim time, cu 
următoarea povestea. A mea. 

Cântăreaţa cheală a apărut ca o fericire în mintea mea (a ta, Eugen!) în 
urma unei viziuni. Noaptea era albastră. Mă plictiseam. Deodată, o floare de 
mac roşu într-un lan cu grâu. Atît de tînără. De proaspătă. De virgină. Ochii 
mei, cei din vis, contemplau şi cercetau visul. Găsesc paradisul, îl pierd. Nu 
mai ştiu. În somn, omul e vrăjit şi uită. Aud un murmur. Zeiţa ploii, a lunii, 
a pămîntului, a maternităţii, cea cu cornul zeului Jaguar în frunte, ea însăşi 
cu urechi de jaguar,  Ix Chel, sau zeiţa O, cea din clasificarea zeilor făcută 
de Schellhas, mă privea precolumbian. M-am aruncat cu faţa la pământ. I-
am sacrificat câinele. L-a mâncat. Era mai strălucitoare ca soarele. Din 
neastâmpărul ei, al tropicalei, izbucneau chiote. Ix Chel cânta. Cântăreaţa Ix 
Chel...  

Ce zici? O, Eugene! 
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Invitatul revistei  
 
 
„Literatura română, în întregul ei, este 

puţin cunoscută de europeni, lucru 
pentru care 

 îi compătimesc sincer... ” 
 
 
 

Ioan Moldovan în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 
 

„Cunoscându-mi firea şi putinţele, aspiraţiile şi temerităţile 
intrepride, nu văd să fi fost clar altceva decât ceea ce am 

devenit” 
 
 – Dragă Ioan Moldovan, de ce ai ales, în preajma Revoluţiei, 
Oradea pentru fixarea „în democraţie” a familiei Moldovan? De ce nu ai 
ales Capitala? Întreb asta măcar în numele copiilor tăi, Rareş şi Vlad, care 
au rămas, prin alegerea ta, scriitori şi vieţuitori „în provincie”...! Într-un 
interviu recent, în numărul precedent al revistei „Conta”, Gabriel Chifu 
spunea că: „Ai nevoie de recunoaşterea Bucureştiului ca să contezi ca 
scriitor”. În altă parte mă băgasem şi eu în vorbă: „Dacă vrei să faci 
literatură, stai în provincie; dacă vrei să faci politică literară, mergi la 
Bucureşti”. Mai departe spuneam că e vorba şi de un pic de laşitate, de o 
doză mare de comoditate... ! Care e raportul tău cu tendinţa „de 
centralizare” a culturii? Simţi, resimţi această tendinţă? 
 - Poate sunt eu mai puţin sensibil sau conştient, dar niciodată, nici 
măcar mai la juneţe, n-am fost cercetat de ideea, necum de obsesia, 
plasamentului central în folosul afirmării, poate şi pentru că pe vremea 
aceea locuiam şi începeam să scriu la Cluj, oraş care era (este) un fel de 
capitală, în studenţie am ucenicit la „Echinox”, revista studenţească pe care 
nu numaidecât din patriotism local ori din perspectivă pro domo o socoteam 
a fi cea mai bună, mă simţeam egal în toate cele (poate nu şi talent) cu 
colegii de generaţie din Bucureşti, din Iaşi, din Timişoara.  E drept că după 
absolvire – în 1976 – am ajuns cu adevărat în provincie, dar era o provincie 
cu totul apare, Maramureşul (Baia Mare, Cavnic, Baia Sprie), acolo 
ajunseseră şi prietenii mei Aurel Pantea şi Mircea Petean, venise viaţa de 
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familie cu toate ale ei şi abia atunci aveam apăsări de des-centralizat, centrul 
fiind însă tot Clujul. Şi tot nu mă muncea vreo criză. Doar speranţa – care 
era a tuturor celor care, tineri încă, scriau – de a ajunge la vreo redacţie de 
revistă, speranţă care şi-a tot amânat împlinirea până în primăvara lui’89 
(deci nu după revoluţie), când cu ajutorul lui Dumitru Chirilă, redactorul-şef 
adjunct al „Familiei”, şi susţinut şi de colegul echinoxist şi filolog Ion 
Simuţ, am ajuns redactor la revista orădeană, am primit locuinţă (era încă 
epoca de aur, dar parcă se simţea ceva în aerul ei, ca un vuiet surd), a venit 
si familia mea la Oradea, din toamnă, a venit apoi revoluţia şi în atmosfera 
febricitară, patetică, plină de toate tensiunile unor eliberări multiple, din 
ianuarie 1990 am devenit redactorul-şef al „Familiei”. Am rămas la Oradea, 
acum copiii mei s-au stabilit la Cluj, se închide un cerc etc., dar tot nu mă 
bântuie regretul de-a fi rămas aici. Va fi fiind, probabil, şi de o doză de 
comoditate şi vreun pic de laşitate, mai ştii? Mă gândesc că un mare scriitor, 
Amos Oz, trăieşte şi scrie (bine de tot) în Arad (sigur, e un  Arad israelitan, 
la doi paşi de deşert), atunci un biet scriitor ca mine de ce n-ar putea sta 
binişor în Oradea? 
 - Imaginează-ţi, dacă te ajută inspiraţia, că ai fi ajuns în 1990 la 
Bucureşti. Cam care ar fi fost poziţia ta, cum te-ai vedea astăzi? Funcţii? 
Cronici spumoase, şampanizate, la cărţi? Ai mai fi scris aceleaşi cărţi?  
 - N-am imaginaţie şi nici nu ştiu bine ce-i inspiraţia (deşi ele există 
şi mi le-aş dori mai viguroase) şi ca să răspund la întrebare cred că ar fi 
nevoie şi de una şi de alta, amândouă să fie de prozator sagace şi foarte 
interesat de mişcarea juliensoreliană a parvenirii, a mişcării calculate în 
social. Cunoscându-mi firea şi putinţele, aspiraţiile şi temerităţile intrepride, 
nu văd să fi fost clar altceva decât ceea ce am devenit. Poate profesor la 
vreun liceu, poate într-o redacţie, familist desigur, frecventator cât de des s-
ar putea al locurilor plăcute de întâlnire cu amicii literari, autor de cărţi, 
altele decât cele pe care le-am scris în realitate, dar altele din pricina altui 
conţinut de viaţă şi probabil şi din pricina ambianţei în care aş fi 
(supra)vieţuit. 
 - Oradea e mai apropape, în kilometri, de Vestul consacrat al 
Europei, decît de Bucureştiul care e, vrem nu vrem, tot capitala unei ţări 
din Est. Ce desparte Oradea literară de Bucureştiul literar? Ce le apropie? 
Te-ai simţit vreodată provincial în raport cu colegii bucureşteni? 
 - Văd că tot în jurul chestiunii centru-margine ne învârtim, iată, şi la 
a treia (era să spun „strigare”) întrebare. Ştii şi tu că într-o întrebare este 
implicat îndestul întrebătorul, înainte de a fi provocat întrebatul. Dar fie. 
Oradea e mai aproape, kilometric vorbind, de alte două mai capitale 
europene, Budapesta şi Viena. Şi la ce-i foloseşte? Tot o provincie 
românească este, vrem-nu-vrem. Oradea literară de astăzi nu mi se pare la 
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înălţimea celei de odinioară. „Familia” a apărut la Pesta, abia din 1880 
Vulcan se stabileşte la Oradea. Atunci ca şi acum „centrul” era Bucureştiul.  
Acestea sunt fapte. Cum se raportează unul sau altul dintre orădeni, mă refer 
la scriitori, e problema fiecăruia în parte. Perioada anilor ’70 a „Familiei” a 
fost cea mai strălucită. Erau în redacţie Ovidiu Cotruş şi Nicolae Balotă, 
erau Radu Enescu, Gheorghe Grigurcu, Dumitru Chirilă, colaborau 
sistematic Doinaş, Negoiţescu, colaborau scriitori de primă-mână. Ce e 
„Bucureştiul literar”? Eu mă gândesc că nu există o entitate unică, organică, 
compactă cu numele acesta. Nu există scriitorul bucureştean, există scriitori 
bucureşteni, mai exact există scriitori sau veleitari în Bucureşti, ca şi în 
Oradea. Nu, nu m-am simţit – ca scriitor, precizez – provincial în raport cu 
colegii „capitalişti”, dar aşa ca om, ca ins, m-am simţit uneori timorat de 
dezinvoltura, tupeul, mobilitatea, aciditatea, „savoir fair”-ul unora de pe-
acolo, ba chiar admir dinamismul lor, mă uit oarecum mirat la agitaţia lor, 
îmi place să-i întâlnesc în rarele mele prezenţe în oraşul de pe Dâmboviţa. 
Dar, de regulă, mă întâlnesc cu amici venetici în Bucureşti. Eu însumi sunt 
venetic în Oradea. În fond, dacă veni să mă gândesc acum, toată viaţa am 
fost un provincial: clujean fiind de la vârsta de un an până la la 23 de ani, 
am locuit în provincia Clujului, în cartiere mărginaşe; în Maramureş eram 
provincial, în raport cu Clujul, la Oradea sunt provincial în raport cu Clujul 
şi cu Bucureştiul şi încă mai trăiesc. 
 – Dacă ai caracteriza Oradea, care te-a adoptat, în două, trei fraze, 
sau două, trei versuri, cam cum ar suna acestea? Ce iei din Oradea cu tine 
cînd pleci în altă parte, aşa cum am fost noi doi la Praga, cîndva, invitaţi ai 
ICR-ului de acolo? Ce purtai cu tine din intimitatea Oradiei pe cînd 
treceam „podul cu sfinţi” spre casa muzeu Kafka? 
 - Evoci un moment mult plăcut inimii mele, al întâlnirii cu Praga, o 
adevărată capitală, după cum am putut să-mi dau seama în cele –  ah! –  atât 
de puţine zile cât am văzut-o fie şi în fugă. Fiind, cum spuneam, venetic în 
Oradea, ea nu mi-a devenit interioară, intim interioară, încât să o port cu 
mine şi să-mi melancolizeze starea în alte locuri. În fapt, Oradea e pentru 
mine locuinţa în care stau, în prezent una mică, o cameră şi o bucătărioară, 
dar, ce-i drept în centru (iată, sunt şi eu acum un „central”), redacţia 
„Familiei”, drumul de acasă până la redacţie şi înapoi, cu tot mai rare 
devieri spre „Astoria”, colegii, puţinii prieteni şi, mai ales, soţia şi viaţa 
noastră în doi, prinşi definitiv în dorul pentru celălalt doi, fiii noştri Rareş şi 
Vlad. Nu i-am dedicat Oradiei vreun poem anume, ea apare în câteva poeme 
cu, cum se spunea odinioară, locuri şi oameni ale sale/ ai săi, totul convertit 
în irealitatea de sine stătătoare a poemului, în virtutea acelui proces de 
epifanizare despre care vorbea demult Joyce şi pe care l-am întâlnit şi la 
Proust, printre alţii, când un obiect, un fapt supravieţuiesc în memorie (şi 
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apoi în pagină) nu pentru quiditatea lui, pentru esenţa lor obiectivă, ci 
pentru că subiectivitatea ta le conferă o valoare pe care nu o aveau până la 
întâlnirea lor cu ceea ce putem numi privirea artistului. 

 
 
„Ar trebui să ne asumăm această natură eminamente poetică 

nu ca pe o pricină de peioraţie, ci ca pe o 
 emblemă de nobleţe” 

 
 

 – Te-ai născut pe 20 martie 1952 dar ai fost trecut în acte abia pe 21 
martie, a aceluiaşi an. Crezi că acea zi pierdută pe drum, în biografia ta, 
are vreo relevanţă aparte? E o zi furată vieţii sau e încă o zi de eternitate? 
Ce ai face cu „o zi în plus”, dacă ţi s-ar da...? Semnul zodiacal sub care 
eşti, „peştii”, e reprezentat de doi peşti, unul orientat spre dreapta, altul 
orientat spre stînga. Care dintre cei doi peşti eşti, din această combinaţie? 
Care „celălalt”? Cît de simbolică e realitatea imediată?  
 - Mie mama mi-a spus că m-am născut pe 20 martie. Şi că tata m-a 
înscris pe 21. Dacă (deşi nu cred) memoria ei n-a fost conformă? Întrebarea 
poetului  care eşti se leagă frumos de o situaţie asemeni unui poem nescris 
nici de tine, nici de mine. Tu ai vrea să-mi închipui acea zi care ca viaţă n-a 
fost pierdută ci câştigată, iar ca în-scriere  n-a fost câştigată ci pierdută. O zi 
care pentru mamă a fost deja prima zi a muririi fiului său, iar pentru tată o zi 
a încă nenăscutului fiu scriptic. E un fel de ghem aici în miezul căruia – 
miezul fiind începutul însuşi – nu pot, „cu puterile neajutate / Nici de taurul, 
nici de leul, nici de vulturul/ Care au lucrat împrejurul/ Lui Luca, lui Marcu 
şi lui Ioan” , nu pot străbate cu mintea şi imaginaţia, de vreme ce timpul 
meu mă ţine mereu la suprafaţa ghemului care de-atunci, din acea existentă-
neexistentă zi, se tot deapănă, până într-o (altă) zi când totul se va clarifica, 
dar eu (ca eu) nu voi şti nimic. Asta una la mână. Cât despre Peşti, n-am mai 
încheia să vorbim dacă am începe. Peştii, ca zodie, sunt norocul meu. Eu 
sunt celălalt peşte, orice va fi însemnând asta. 
  - Ai debutat în volum în anul 1980, odată cu ceea ce s-a numit 
intrarea în forţă în scenă a generaţiei ’80. Unde te regăseşti şi unde te 
desparţi de generaţia ’80? 
 - La una-mie-nouă sute-optzeci, generaţia ’80 nu era încă generaţie, 
iar forţa „incipit”-ului ei va fi o constatare ulterioară şi retrospectivă. A fost 
anul – de graţie, să-i zicem aşa măcar noi care aparţinem numitei generaţii – 
când debutau tineri scriitori care, continuând să publice, nu fără dificultăţi, 
în anii următori ai deceniului, s-au dovedit capabili a propune un „nou gust” 
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pentru literatură, o paradigmă estetică pe care analizând-o criticii s-a 
convenit că este o „generaţie” nouă. Mă regăsesc şi eu în ea mai ales în 
relaţie cu acele începuturi ce se vor dovedi semnificative, cu sentimentul de 
solidaritate cu prieteni sau colegi cu care împărtăşeam nu doar atitudinea 
faţă de literatură ci şi una morală, în faţa vieţii pe care o vieţuiam, a 
societăţii în care nu prea ne găseam loc bun, a politicii pe care o simţeam 
opresivă şi absurdă. Dar, ca scriitor, nu prea poţi – de bunăvoie şi nesilit de 
nimeni – să te înţepeneşti în ficţiunea de istorie literară numită generaţie, nu 
poţi rămâne în ograda ei, eşti obligat să ieşi în lume şi să o faci de unul 
singur. Aşa că, în măsura în care, scriind şi publicând, fiind receptat ca 
individ, nu (doar) ca parte a unui „corp” generaţionist, în scurt timp 
intervine nolens-volens despărţirea de generaţie. În ce mă priveşte, ea s-a 
petrecut nezgomotos, nedeclarativ, păstrând faţă de generaţie o amintire 
plăcută, ca aceea pe care bărbatul matur o are faţă de anii de armată, cu 
pornirea mai mult sau mai puţin pasională de a vorbi despre perioada 
respectivă şi despre minunăţiile ei, în funcţie de firea fiecăruia. 
 -  Poţi să faci portretul robot al cititorului de poezie român, de 
astăzi? Dar cum ar arăta, după portretul robot, cititorul poeziei tale? Astea 
ca să îl putem identifica în mulţime...! 
 - Aiurea, poţi face portretul-robot al oricui, dar nu al cititorului de 
poezie. Cititorul de poezie – şi cel mai „calificat” ca atare este poetul însuşi 
– este tocmai expresia imposibilităţii operaţiunii de robotizare. Cititorul de 
poezie este însăşi revolta fondului nemecanizabil al sufletului omenesc faţă 
de contiuna şi crescânda „automatizare” a omului concret. Nu pot spune nici 
cum arată generic cititorul poeziei mele. Pot, aş putea spune cum arată unul 
sau altul dintre cititorii mei, care sunt prietenii mei, dar mi-e frică să nu uit 
pe vreunul şi să-l supăr şi să nu mă mai citească. 
 – Cît de majore sînt culturile/literaturile minore din Europa mare? 
Cît ai suferi tu, ca european, dacă ar dispărea culturi precum cea slovacă, 
bulgară, slovenă sau muntenegreană din Europa? Cît suferă europenii că 
nu au la îndemînă valori culturale româneşti contemporane? Le pasă? Cum 
se vede din Turnul Bisericii cu Lună, din Oradea, poziţionarea literaturii 
române în Europa?  
 - Cu precizarea că nu m-am suit niciodată în turnul Bisericii cu Lună 
din Oradea şi că el, Turnul, nu e grozav de înalt. M-am suit însă cât am 
putut de des şi de câte ori mi s-a ivit prilejul (prin traduceri) în turnul lecturii 
şi de la fereastra lui aş zice că nici nu există europeanul-ca-european, că 
Europa e o convenţie, chit că una care-şi dobândeşte identitatea şi 
consistenţa din uniunea unor alte entităţi ce convin şi parvin să se prezinte 
ca Uniune şi că, da, există culturi anume, între care şi cele enumerate de 
tine. Pe care le socotesc majore şi fără de care Europa însăşi n-ar avea 
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„material” de identificare. Nici nu voi, stimabile, să mă gândesc, că ele ar 
putea să dispară, deşi ştiu că ar putea, sunt semne că ar putea. Iar literatura 
română, în întregul ei, nu pe părţi şi nu neapărat pe partea zilelor noastre, 
este o literatură de tot dragul, pe bune, o literatură din păcate puţin şi 
deformat cunoscută de „europeni”, lucru pentru care îi compătimesc sincer. 
„Ce-ar zice Europa” e o replică de personaj caragialian şi nu-mi pot reprima 
un anume reflex de respingere a întrebării. 
 – Nu am cetit nicăieri vreo referinţă despre tine, cum că te-ar 
încerca şi demonul prozei...! Ai făcut un pact pe viaţă doar cu poezia? 
Cioran dispreţuia, într-un eseu, literatura română, ca fiind „eminamente 
poetică”, adică neserioasă, spunînd că o literatură fără proză consistentă 
este profund... minoră. Ideea şi poziţionarea le-am regăsit, mai apoi şi la 
Noica. Cît de grea este viaţa literaturilor minore, eminamente poetice, într-
o lume globalizată? 
 - N-ar trebui să luăm ad literam ceea ce dispreţuia Cioran, şi încă 
într-un eseu. Cioran însuşi, în fibra lui intimă, este un poet, unul post-
eminescian. Expresivitatea scrisului său nu e filosofică ci literară. Ar trebui, 
dimpotrivă, să ne asumăm această natură „eminamente poetică” nu ca pe o 
pricină de peioraţie ci ca pe o emblemă de nobleţe. Dacă aceasta e 
originalitatea noastră, de ce să nu o etalăm ca amprentă de identificare, în 
loc să o deplângem ca pe o carenţă? Cât îl priveşte pe Noica, mi se pare că 
n-a avut organ nici pentru proză, nici pentru poezie. Umila mea convingere 
este că literatura română e binecuvântată cu daruri mari atât în proză, cât 
mai ales în poezie. Că nu le putem împărtăşi cum se cuvine celorlalţi din 
lumea largă şi din „lumea bună” e un prilej de durere pentru noi şi o situaţie 
defavorizantă pentru cei ce nu ne pot cunoaşte literatura. În legătură cu 
prima parte a întrebării: tocmai că da, aşa-zisul demon al prozei mi-e mereu 
în preajmă, altfel cum de atâtea texte ale mele se numesc Scurtă proză, atâta 
doar că exigenţele prozei „lungi” mi se pari atât de severe în raport cu 
sărmanele mele înzestrătri, încât nu sunt în stare să devin prozator, şi pace. 
 

„Aşadar, am luat deja premiul Nobel, sunt primul scriitor 
român care păţeşte aşa ceva şi trebuie să ţin un discurs, aşa e 
protocolul, ce,  te pui cu academicienii şi încă academicieni 

suedezi dătători de Nobeluri!?” 
 
 – Spunea cineva, într-o însemnare de călătorie, că sînt cîteva lucruri 
pe care nu le poţi smulge dintr-un loc, nu le poţi muta dintr-un loc în altul: 
e vorba de mirosurile din bucătărie, de peisaj, de identitatea locului creată 
ca sumă de obiceiuri ale oamenilor vii. Dar şi poezia e trecută între aceste 
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lucruri care nu pot fi translate fără să fie modificate, urîţite chiar. Noi 
zicem că am cetit autori precum Ginsberg sau Pound, Frank O`Hara sau 
Rilke, dar în fond nu am cetit decît nişte expresii, am preluat nişte modele 
posibile propuse de traducători. Modelul insurgentului Ginsberg a fost mai 
important decît cele cîteva texte traduse în româneşte. Pe atitudinea aceasta 
o mulţime de optzecişti şi-au creat propriul calapod ... ! Ce părere ai despre 
acest Babel al poeziei universale? Crezi în reprezentarea poeziei româneşti 
la vreun anumit nivel în Europa? Mai ales că poezia română nu prea a fost 
tradusă, ea a fost mereu „trădată”, vorba dictonului clasic. 
 - Poezia mi se pare a fi funciarmente intraductibilă, dar prin traduceri 
(bune) se poate obţine într-o altă limbă decât cea a origina(r/l)ului ceea ce se 
cheamă „aţi face o idee” de ea, un fel de sosie cu care intrăm în relaţii, mai 
mult sau mai puţin afectuoase, cu un fel de ignoranţă faţă de ceea ce e în 
sine şi pentru sine poezia cu pricina. Intrăm într-o comunicare afectivă şi (în 
cazul poeţilor) şi „meşteşugărească” (în sensul acela de „uite, domnule, cum 
a făcut şi a dres, uite ce procedee, proceduri, scheme, soluţii etc. a folosit 
poetul străin cutare”) şi oarecum inocent-interesată cu ceea ce ne oferă 
traducerea ca fiind originalul tradus/trădat. Acceptăm cumva că ne întâlnim 
nu cu sosia ci cu „persona” reală a poeziei străine. Aşa şi numai aşa putem 
locui acest Babel, convenind că astfel rumoarea sa incontinentă coagulează 
şi discursuri accesibile nouă. Cât priveşte reprezentarea poeziei româneşti în 
Europa, o socotesc total insuficientă, întristător de puţin cunoscută, nedrept 
de ignorată, îngrijorător de superficial ofertată. 
 - Sîntem liberi să plecăm din România, am visat la această libertate 
cu toţi porii deschişi. În perioada interbelică, în perioada „marilor clasici” 
chiar, scriitorii noştri se duceau în Europa pentru lărgirea orizontului şi 
totuşi nu aud acum că ar pleca vreunul dintre confraţii noştri să trăiască în 
lume, în altă ţară, în altă cultură ... E teama că şi-ar putea pierde locul în 
literatura română? E comoditate? E inerţie? E sărăcie? Un Panait Istrati 
hoinărea prin nenumărate culturi europene, prin nenumărate ţări, au făcut-
o şi alţii. Nu crezi că scriitorul român de azi este expresia neputinţei naţiei 
noastre de a se alătura şi a se impune în rîndul ţărilor europene? 
 - Nu cred că aparţine doar scriitorului român această incapacitate de 
a se rupe de bunăvoie de ţara şi limba natale. E ceva absolut firesc ca un 
scriitor să rămână unde îi este dat să se nască om şi scriitor. Că face călătorii 
în străinătate iar e firesc, le face după scenariul odiseic, spre a se întoarce 
acasă, la ale sale, sigur, cu experinţe şi informaţii noi, care îi vor fi sau nu 
utile pentru scris. Şi paşoptiştii şi interbelicii ieşeau cu gândul de a se 
întoarce şi, de regulă, se întorceau. Exilul n-a fost niciodată o fericire pentru 
vreun scriitor. Sub comunism chiar, fuga din ţară era dorită pentru că 
rămânerea în ţară făcea ca şi imposibilă acea libertate de a scrie fără 
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constrângeri ideologice, politice sau de orice altă natură. Nu cred că vreunul 
dintre marii scriitori ai noştri stabiliţi în străinătate n-a încercat sau nu 
încearcă, cum se spune popular, dorul de casă. Ceea ce e enervant şi 
exasperant în zilele noastre este această blestemată sărăcie a posibilităţilor 
pe care (nu) le are un scriitor să iasă în lume pentru a se întoarce acasă, acest 
acasă uluitor de dezolant în incapacitatea sa de a fi omenos, decent, normal 
în privinţa condiţiilor de viaţă şi muncă, nu numai pentru scriitor. 
 -  Să zicem că redacţia revistei Conta, prin influenţele pe care le are 
la nivelul Academiei Suedeze, (că eu am fost o dată la Stockholm în interes 
de serviciu!), te propune la premiul Nobel şi îl şi iei ...! Cam care ar fi 
primele fraze ale discursului tău de recepţie? (Aplauze prelungite).  
 - Uite, asta îmi place mult la tine, că ai umor, acel dulce umor 
moldovenesc postmodern în care râderea şi derâderea sunt tandre, au acea 
gratuitate şi plăcere a amuzamentului fără venin, încât cel care-l percepe e 
tentat numaidecât să intre în joc spre a com-părtăşi la tot felul de scenarii 
funambuleşti etc. Aşadar, am luat deja premiul Nobel, sunt primul scriitor 
român care păţeşte aşa ceva şi trebuie să ţin un discurs, aşa e protocolul, ce,  
te pui cu academicienii şi încă academicieni suedezi dătători de Nobeluri!? 
Primele fraze ar suna cam aşa: (după formula de adresare, despre care mă 
voi interesa din timp cum trebuie să sune)...mulţumesc juriului pentru 
onoarea pe care mi-o face, dar nu pot să nu semnalez eroarea pe care a 
comis-o (e o fericire, desigur, pentru mine că hotărârea sa nu mai poate fi 
anulată), anume că există în literatura română cel puţin zece scriitori (dar ce 
zic eu zece, o sută, domnule, poate să fi uitat unul, 101, deci, de scriitori 
români) care ar fi îndrituiţi să ia înaintea mea acest nobil premiu Nobel. Am 
venit la Stockholm, după ce am făcut un împrumut la C.A.R. (aici 
translatorul , nedumerit, va trebui ajutat să găsească traducerea potrivită), 
doar pentru a semnala această eroare. Nu mă voi întoarce acasă însă fără 
cecul premiului, graţie căruia, în sfârşit voi reuşi să ajung la zi cu plata 
datoriilor, a taxelor şi impozitelor, a ratelor şi contribuţiilor etc. etc., spre a 
mă putea reaşeza liniştit în faţa paginii albe ş.a.m.d., dar scurt, scurt, 
stimabile, dacă mă iubeşti 
 

 „Nu veţi găsi totul aici, dar decât nimic mai bine mainimic, 
asta în cazul în care n-aveţi de lucru ci de fiinţă...” 

 
 -  Rareş şi Vlad, fiii tăi, sînt ei înşişi scriitori, remarcaţi, premiaţi, în 
competiţie cu tatăl lor uneori. Îmi amintesc episodul de la Botoşani, de la 
turnirul poetic, de la Congresul Naţional de Poezie, cînd confruntîndu-vă, 
aţi fost aleşi şi tu şi Vlad, în finală ... Dacă e să fii obiectiv – şi ca şef de 
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revistă şi de clan literar nu ai cum să nu fii obiectiv! - care e cel mai 
important scriitor din familia Moldovan? Cum argumentezi? 
 - Asta îmi aminteşte de alte două episoade, de fapt convorbiri ale 
mele cu reputatul critic Al. Cistelecan, pe atunci redactor şef-adjunct la 
„Vatra”. Când Rareş Moldovan a publicat poezie pentru prima oară în 
revista târgu-mureşană, Cistelecan mi-a spus la telefon că adevăratul poet 
Moldovan este Rareş nu Ioan. Când, mai târziu, Vlad Moldovan a apărut şi 
el pentru prima oară în „Vatra”, prietenul Cistelecan m-a sunat şi mi-a spus 
că adevăratul poet Moldovan este Vlad. Fireşte, de fiecare dată i-am dat 
dreptate. De  atunci fiecare dintre fiii mei şi-a urmat cărarea-n codrul 
literaturii pe cont propriu şi sunt amândoi favorabil văzuţi, din când în când. 
Eu zic că amândoi sunt importanţi, fiecare după felul său. Cine ştie, poate 
mai încolo, în ce mă priveşte se va spune (dacă se va mai spune) că am fost 
tatăl scriitorilor Rareş şi Vlad Moldovan, ceea ce n-ar fi deloc puţin lucru. 
 – La voi în casă, dacă e să luăm în calcul că şi soţia, Petronela, a 
fost membră în redacţia „Echinox”, nu se mai poate vorbi de întruniri de 
familie, ci de cenacluri literare. Şi aici, vorba lui Marin Sorescu, pe care o 
redau aproximativ: „Dacă într-o cameră supraîncălzită şi cu tavanul jos se 
pune la cale o competiţie de sărituri la înălţime, cel care sare cel mai sus 
primeşte cele mai multe lovituri în cap”. Să însemne că la atîţia 
nepragmatici dintr-o casă, pragul de sus ar fi foarte jos? După ce număraţi 
stelele, în familie, cine le şterge de praf?   
 -  Dacă e ceva ce urăsc este ştersul prafului. Rareş e alergic la praf, 
Vlad e neîndemânatic. În schimb îmi revine aspiratul, sunt cel ce aspiră în 
casă. Cenacluri ţineam, cu adevărat, în casă pe vremea când copiii erau doar 
elevi gimnazişti şi liceeni, iar şeful cenaclului era întotdeauna Petronela care 
îi avea invitaţi la lectură pe, printre alţii, Eminescu, Barbu, Arghezi, Blaga, 
Bacovia, Nichita Stănescu, poeţi români de azi, unii prieteni de familie, 
poeţi străini celebri, de la Dante la Montale, la T.S. Eliot, Pound, de la 
Baudelaire şi Rimbaud la René Char şi alţii şi alţii. De când băieţii au 
plecat, mai ţinem noi, bătrânii, din când în când câte un scurt cenaclu când 
găsim ceva ce se cere numaidecât de împărtăşit. Pe ei îi vedem prin reviste 
ori pe cluburi literare internetice. 
 - Ţi-a fost vreodată ruşine că eşti poet şi nu altceva, om de afaceri, 
de exemplu? 
 - Ruşine nu, dar sfială da, faţă de părinţii mei când începusem şi eu 
să scriu în caiete încercări poetice, pe ascuns, şi când le arătam, rar, vreun 
text-două publicate. Ei erau oameni simpli, ţărani mutaţi la oraş, cu trei 
copii, eu fiind mijlociul şi singurul care avea îndeletnicirea aceea a cetitului 
de cărţi, mai întâi de la biblioteca de cartier, apoi cumpărate de la anticariat, 
iar ei se uitau la mine aşa, cu un fel de uimire, ca la o mierlă albă, dar nu mă 
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luau, Doamne fereşte, peste picior, mai degrabă mă certau când exageram cu 
statul la jocul de fotbal prin gropile periferiei clujene unde locuiam. 
 – Andrei Bodiu spune despre tine că eşti un nostalgic? Care e ţinta 
nostalgiei tale? După ce eşti nostalgic? Un om care se raportează la 
„mainimic” e un om echilibrat sufleteşte, împăcat cu lumile de sub cotul 
său, de sub autoritatea şi influenţa sa ... Francisc de Assisi spune: „Pe 
lumea asta am nevoie de puţin, iar de puţinul acela şi mai puţin”. Adică un 
fel de „mainimic”, nu-i aşa? De ce nu ai rămas în Maramureşul care e un 
fel de buzunar secret al sufletului, după cum mărturiseşti undeva? Acolo, în 
Maramureş şi „mainimicul” e cosmic, din cîte am văzut...! 
 -  Mi se pare că starea de nostalgie e însăşi starea de „mainimic” iar 
ţinta ei e tocmai lipsa ţintei punctuale şi plaja fără contur a melancoliei. Un 
ins împăcat sufleteşte nu scrie poezie, ba chiar nu scrie deloc. Scrisul (de) 
vine cu „năţăsitate” din neîmpăcare. Poezie, numele tău e neîmpăcare! Din 
păcate determinările omeneşti-prea-omeneşti, familiale, aspiraţiile egoist-
individuale şi de (mic) grup m-au obligat să părăsesc realul şi cosmicul 
Maramureş, căruia în compensaţie i-am asigurat un loc fix în inimă. 
 - Dacă ar fi să scrii critic despre tine, cum ţi-ai defini poezia? Cu ce 
cuvinte ai ilustra un spot publicitar menit să atragă publicul spre cărţile 
tale de poezie? 
 - Cel mai critic despre mine şi despre poezia mea am scris, mai scriu, 
în poezia mea. Mai mult critic n-am putut, dar nu încetez să mă străduiesc. 
Abia ce reuşesc (când se întâmplă) să-mi scriu poezia, cum să mai scriu şi 
despre ea? Şi cine să facă vreo afacere cu vânzarea cărţilor mele de poezie? 
Un spot: Nu veţi găsi totul aici, dar decât nimic mai bine mainimic, asta în 
cazul în care n-aveţi de lucru ci de fiinţă. 

 
 - Cum ai descoperit „mainimicul”? Ce este „mainimicul” dincolo 
de expresia poetică?Eu folosisem cîndva un termen compus, de 
„prafpulberism”, pentru direcţia în care se îndreaptă societatea 
românească. Lipim „mainimicul” de „zădărnicismul” biblic?   
 - Repet aici răspunsul pe care l-am dat unei întrebări de la 
„Hyperion”: E o vocabulă care a intrat şi apoi a revenit periodic în textele 
mele şi  care în cele din urmă mi-a devenit „partener” dacă nu cumva chiar 
purtător de cuvânt, unul pe care nu-l puteam acredita cu prestigiul „Nimic”-
ului, cu atât mai puţin al „Totului”, de vreme ce eu însumi n-am nici 
pregătirea, nici anvergura dialogului viu cu majestăţile lor. „Mainimicul” 
sunt eu. Probabil. 
 – Ai lucrat în redacţia revistei „Echinox”, un certificat de calitate şi 
de garanţie pentru un scriitor, mai ales în acea vreme... Ai preluat ceva din 
atitudinea şi din modelul „Echinox” la revista „Familia” pe care o conduci 
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de vreo două decenii? Cît de mult contează „şeful” la o publicaţie literară? 
„Şeful” e produsul unui grup, sau el impune o atitudine, o paradigmă? 
Care e amprenta ta, din punctul tău de vedere, evident, asupra revistei 
Familia? 
 - Revista „Echinox” era/este o revistă a studenţilor literaţi în 
devenire, dar care de la început era deschisă şi scriitorilor consacraţi şi a 
continat să fie aşa până în anii ’90. când se circumscrie strict ca revistă 
studenţească. În perioada când uceniceam în redacţia ei, alături de colegi 
care au devenit mai apoi nume importante ale scrisului românesc, director 
era Ion Pop (pe care din păcate pentru noi se afla în perioada aceea la Paris, 
dar ţinea legătura cu viaţa revistei), la conducerea efectivă a revistei erau 
Marian Papahagi şi Ion Vartic, Mircea Zaciu, Profesorul, fiind un fel de 
rector al grupării. Personalităţi care erau modele pentru noi şi cărora le 
datorăm imens din perspectiva a ceea ce am devenit. Ion Pop, deşi departe, 
deşi nu mă cunoştea direct, a scris prefaţa volumului meu de debut, Viaţa 
fără nume. Regretatul Marian Papahagi era cel care ne învăţa, corecta, certa, 
lăuda, încuraja, sfătuia în chestiunile redacţionale. Eu eram secretar de 
redacţie şi încercam să învăţ cum funcţionează o revistă, de la Marian, dar şi 
de la colegii cei mari din redacţie şi de la Filologie, Al. Cistelecan, Al. Th. 
Ionescu, Nicolae Oprea, Mircea Copil, Virgil Mihaiu. După ani, venit la 
„Familia” ne-am reîntâlnit ca foşti echinoxişti, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, 
Gheorghe Perian (aceştia doi pentru puţin timp, căci au ales să plece din 
Oradea, unul la „Vatra”, altul la Filologia clujeană, ca dascăl), Traian Ştef, 
aşa că spiritul echinoxist se regăsea la „Familia”. El a fost important şi nu 
„şefia” mea, pentru că nu era nevoie de un şef acolo unde funcţiona 
prietenia şi solidaritatea. Atitudinea ne era comună, paradigma continua 
experienţa echinoxistă, principiile erau aceleaşi: spirit critic, deschiderea 
spre valoare autentică, prietenia bazată pe refuzul compromisurilor morale, 
accent pe orientările moderne ale literaturii, înţelegerea rostului tradiţiei 
autentice. 

 
 „În literatură, ca şi în natură, funcţionează miracolul 

continuităţii, în ciuda multelor rupturi şi sincope şi izbucniri şi 
încrâncenări” 

 
 – Ai vrut să te faci regizor de film, dar ai renunţat pentru că te-ai 
dedulcit cu dulciurile de la „Vitadulci”, fabrica de bomboane din Cluj, 
după care te-ai refugiat la filologie ...! Cam cum ar fi scenariul, pe scurt, 
evident, după care ai face acum un film despre viaţa ta? Cum ai reduce 
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biografia ta la o poveste? Ţi-ai da viaţa să ţi-o regizeze altcineva? Această 
aspiraţie spre regie te-a ajutat în regizarea propriei vieţi? 
 - Fascinaţa pentru film am avut-o de când, copil de clase 
începătoare, am văzut primele filme la căminul cultural de cartier sau pe 
peretele unei case în satul natal unde venea (ca la Groşan) caravana 
cinematografică şi unde sonorul filmului se amesteca cu păcănitul 
generatorului de curent, satul nefiind electrificat (şi nici acum nu ştiu dacă e, 
probabil e, dar nu de multă vreme), iar peste noi, privitorii, bătrâni, copii, 
femei, bărbaţi, venea câte o ploaie furtunoasă de vară ale cărei fulgere 
anulau întunericul de afară într-un spectacol apocaliptic şi până iată la ora de 
faţă , nepierzându-mi plăcerea de a vedea film după film, sau de a revedea 
marile filme de odinioară. Aşa că nu e de mirare că am năzuit să mă fac 
regizor de film, încă pionier fiind frecventam cu sfinţenie cursul de „Foto” 
şi  „Cineficare” de la Casa Pionierilor, la care am continuat să merg şi licean 
fiind, în clasa a XII-a hotărât fiind încă să „dau” la Institutul de Artă 
Cinematografică din Bucureşti, dar renunţând în ultima clipă, descurajat de 
un amic mai mare care „dăduse” şi picase de mai multe ori, aşa că, într-o 
soluţie de moment am dat la Filologie, am picat, m-am angajat la 
„Vitadulci”, ca să nu mă ducă în armată, eram şi îndrăgostit, aveam iubită, 
cum să merg în armată? , m-am pregătit singur în orele de de după serviciu 
şi am intrat primul al Filologie. Ce film să iasă din asta şi din viaţa mea? 
Unul deja vu. Iar aspiraţia spre regie a rămas aspiraţie. N-am regizat decât 
spectacole de-ale elevilor mei pe vremea când eram dascăl în Maramureş.  
 – Părintele Iustin Pârvu, un mare duhovnic care trăieşte în munţii 
Neamţului, după 17 ani de Aiud şi o viaţă de încercări trecute cu seninătate, 
spunea într-un dialog pe care l-am dus la capăt împreună: „Răbdarea este 
axa universală pe care evoluează omenirea. Cine are răbdare învinge 
întotdeauna”. Tu ai o carte care se cheamă „Arta răbdării”, alta se cheamă 
„Celălalt peşte”, care duce la peştele biblic, alta se cheamă „mainimicul” 
fiind o expresie a „vînării de vînt” din Eclesiast...! Unde este Dumnezeu 
între versurile tale? Cît din spaţiul dintre litere e har? Cît credit acorzi 
inspiraţiei? 
 - N-avem noi a răspunde unde este Dumnezeu printre făcutele 
noastre, cele multe şi mărunte. Mă tem ca de o trufie să încerc aşa ceva. 
Răbdarea este grea. Noi suntem mereu grăbiţi, agitaţi, în fugă, superficiali, 
la suprafaţă şi, în mod paradoxal, această acumulare continuă de mişcări şi 
energii fără durată are drept rezultat monotonia, plictisul, inerţia, orbirea şi 
ne-simţirea în relaţia cu propria noastră viaţă şi cu viaţa unanimă. Răbdarea 
ar fi o soluţie de împotrivire la această aneantizare, o educare întru 
aprofundarea de sine, un mod de a fi mai rodnic întru spirit. Dar, repet, este 
greu. Eu însumi, dând un titlu de carte „Arta răbdării”, ştiu bine că nu e 
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vorba despre faptul că aş fi un artist al răbdării, un  profesionist al ei, ci că 
sunt un ucenic, un învăţăcel cu dor de perfecţionare. În răbdare stă, nu se 
ştie exact unde şi cum în cuprinsul ei, inspiraţia, iar nu cum se crede 
îndeobşte că ea, inspiraţia, vine intempestiv, pe nepregătite şi de-a gata. Ştiu 
sigur – dar nu pot explicita această siguranţă – că unde nu este, cum spui, 
har şi inspiraţie, acolo nu este creaţie adevărată. De fapt şi de drept, aceasta 
este însăşi taina creaţiei. 
 – Există o dinamică a literaturii române, ziua de azi cere tributul 
zilei de ieri şi aşa mai departe. „Ne succedem generaţii şi ne credem 
minunaţi”, vorba lui Eminescu. Cît de nouă, de provocatoare, în relaţie cu 
literatura generaţiilor care le-au premers se află scriitorii din noile 
generaţii? Cum poţi caracteriza – ca scriitor şi ca şef de revistă – literatura 
tînără din limba română? 
 - Aseară, venind spre casă de la o lansare de carte, treceam printr-o 
ninsoare ca aceea, pornită harnic şi cumva vesel, o nisoare fastuoasă şi 
tânără şi consistentă şi spectaculoasă, încât m-a umplut o bucurie mare, 
copilăroasă, mergeam aşa, cumva „singuratic şi uitat”, prin întunericul 
luminat de ninsoarea venindă mereu, încât, acum fiind dimineaşa de după 
seara (şi ninsoarea) aceea (ca aceea) şi stând în faţa acestei întrebări, cumva 
bucuros că ne apropiem de sfârşitul întrebărilor, mă gândesc – şi mă ridic de 
la tastatură, privesc pe fereastră, văd că ninge iar – că în literatură, ca şi în 
natură, funcţionează miracolul continuităţii, în ciuda multelor rupturi şi 
sincope şi izbucniri şi încrâncenări. Drept care sunt pornit să cred că 
literatura tânără de la noi este bună, că tinerii scriitori, cei cu har, sunt de 
salutat pentru că ceea ce fac ei este să intre în acel miracol al continuităţii 
amintit, că în ciuda intemperanţei şi superbiei lor, a ipostazelor mai mult sau 
mai puţin vehemente şi provocatoare ale „Nu”-ului lor – fiecare nou venit în 
orizontul literaturii are dreptul de a nega valurile anterioare, este chiar 
mecanismul lovirii valului de mal – ei confirmă de fapt organicitatea, 
diamica, metabolismul cultural. 
 -  Îmi face plăcere să reiau un text mai consistent al lui Rareş 
Moldovan, dintr-un excelent interviu realizat de Mihai Vakulovski cu voi, 
trei crai poeţi, sub genericul „triptic familial”, în 2007. Iată ce spune Rareş 
despre relaţia dintre generaţii, despre necesitatea schimbării, despre 
problema spinoasă a coerenţei interioare a unei literaturi: Problema e că 
viziunea/concepţia despre poezie de la noi trăieşte deja de destulă vreme cu 
această obsesie „soteriologică” a schimbării, un impuls chinuitor care în 
cel mai rău caz o ocupă în totalitate, o rezumă la gestul crispat al 
schimbării. Această obsesie operează predilect într-un teren strategic care 
depăşeste intenţiile particulare de a orienta în vreun fel poezia. În general, 
gustul amar al unei insuficienţe a formulei poetice care invadează tot mai 
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insistent deopotrivă orizontul de aşteptare al criticii şi prefigurările poetice, 
poate fi citit ca o rezonanţă specifică a unei nemulţumiri generalizate faţă 
de starea „culturii” şi a „societăţii” în marasmul ultimilor 12 ani. (…) 
Cînd e vorba doar de orgoliul pur al tinereţii, de puseul negator pe care 
acesta îl produce, singurul pericol, nici acela prea grav, îl constituie 
naivitatea de a crede în propria independenţă, şi ca atare, în noutatea 
schimbării pe care o produci. Pericolul „rău” este deriva în resentiment: 
fie prin amestecul indiscernabil al insatisfacţiei poetice cu cea socială 
(acuze de genul: cei de dinaintea noastră nu au făcut nimic pentru ca noi să 
putem face ceea ce sîntem cu adevărat în stare să facem), fie prin 
resentimentul absurd la adresa literaturii/scriitorilor de dinainte (îmi 
amintesc de izbucnirea subită a cuiva care era revoltat de faptul că la o 
întîlnire cu scriitorii „vorbesc tot ăştia bătrîni”). Cum comentezi aceleaşi 
lucruri, din perspectiva “poetului bătrîn”? 
 - N-aş comenta altfel, de vreme ce Rareş Moldovan o face foarte 
exact şi acut. Ar fi să spun acelaşi lucru cu alte vorbe. De altfel, cred că în 
ceea ce spune Rareş nu mai aud vocea unui tânăr ci a unui „bătrân”, nu în 
sensul unui june bătrâncios şi conformist, ci al unei gândiri mature şi 
implicate. 
 - Fiecare poet – şi putem detalia cu exemple nenumărate – are un 
poem identitar, cu care este „asimilat” şi „renumit” de către cititori, de 
către public. Spui Bacovia? Spui automat „Plumb”...! Spui Blaga? Spui 
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Spui Labiş? Spui „Moartea 
căprioarei”. Spui Doinaş? Spui „Mistreţul cu colţi de argint”. Şi aşa mai 
departe. Care este poemul identitar al poetului Ioan Moldovan? Cît de 
important e acest poem identitar în receptarea unui poet? Lasă, în 
încheierea acestui dialog, pentru cetitorii noştri, poemul care crezi că te 
reprezintă ca „poem identitar”... 
 - Dragă Adrian Alui Gheorghe, te rog, lasă-mă să nu uit că sunt Ioan 
Moldovan. M-am temut, mă tem şi acum de ridicol. Păstrarea proporţiilor în 
exprimările discursive şi publice despre mine însumi este un imperativ pe 
care nu vreau să-l calc. Pe de altă parte, ar fi „inimii durere” a nu propune 
un „poem identitar”, dar iar mă-ntorc şi zic: am eu aşa ceva? Sau: pot eu să 
fac o alegere de felul ăsta, în condiţiile în care identitatea mea este încă „în 
lucru”? Hai, mai bine, să-i lăsăm pe alţii – de vor fi fiind, ori de vor fi – să 
propună. Aşa, la fine, de dragul bunei dispoziţii, aş zice că eu sunt 
„Mainimicul”, nu bibicul, nene. 
 

Oradea – Piatra Neamţ, ianuarie 2011 
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”Cred că au căpiat mierlele în plină iarnă 
la şase fix de dimineaţă ori de seară 
încep nene să cânte ca descreieratele 
plouă ninge e cald e frig ele una două cântă 
ca-n secolul nouăsprezece de odinioară” 

 
 

 

Poeme de Ioan Moldovan 
 
 

Porumbel 
 
Facem ce facem şi pierim 
Cu degetele tale reci, Doamne, ne cânţi la chitară 
rece 
Dar semnele îmbătrânirii-s multe 
ţigările se termină prea repede chiar fără să tragi din ele 
pe pervaz păhărelele cu pască 
se umplu cu apă de ploaie 
În miez de noapte un porumbel prin somn 
uguie de-ale sale 
Trebuie să adormim toţi, fără vise, fără mirări, fără 
lumini şi muzici 
ca nişte miri aruncând cu inele în ultime ape letale. 
 
Rătăciri de dimineaţă 
 
O răţuşcă, miere aur şi cenuşă 
măcăie afară-n noapte 
sub raza vânătă şi inteligentă. De ce 
plângi, obiect bătrân? 
Iată-ţi stăpânul, îngrăşându-se-n 
lanul de hrean – e verde-negru-indigo 
Şi-ţi taie frunze verzi şi negre 
şi-ţi înfundă guşa cu biluţe 
şi petreceţi, nu? 
Dar somnul şi vameşii, dar firicelul 
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nebun al vorbelor în vântul incestuos al 
tribului? 
 
Nimic, nu, nimic 
 
Dar peretele zmeuriu 
al fabricii de conserve şi nunţile cantinei şi 
mirosul tot mai elocvent al tălpilor de iad 
însângerând obrazul palid al sinucigaşului? 
Şi, pe unde, Marea Legătură 
pe unde? 
Numai cu frunze verzi de plop 
şi cu zgomotul de haltere din pod 
unde Ridicătorul a obosit 
nu se face 
ei bine, nu se face 
 
Ştergerea 
 
O mulţime de oameni 
mă ocupă 
şi în tristeţea trupului îi plâng 
din umbră 
şi aceasta e însăşi ştergerea mea din table 
scrisori care nu se scriu 
vieţi care nu se vieţuiesc 
 
În pivniţă 
 
Domnişoarele aerobice şi profesoara lor strigându-le 
să ridice mai sus piciorul stâng 
să-şi curbeze mai tare coloanele 
Acolo, în pivniţă 
se pregătesc toate să ajungă foarte flexibile 
pentru minunea aceea 
când vor cădea din cer 
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În Luncă 
 
Am mâncat am băut suntem sătui şi poate suntem vii 
Lumina slabă a becului de deasupra şi lumina slabă a 
dimineţii de toamnă 
în amestec 
au dizolvat subţirele fir narativ 
Altădată mereu altădată luna se înălţa deasupra nucului 
sumbru 
Acoperişul de trestii al casei bătrâne lumina lăptos 
Ne-am fi putu ascunde sub orice tufă de soc sub orice 
prun pitic 
cu gâfâieli şi chicoteli 
dar am fim fost repede dovediţi 
Bem mâncăm deşertăm surplusul 
Gospodarul locului face foc în soba de fontă 
Nu e foarte rece afară 
nu e foarte rece nici înăuntru 
Mă duc şi eu în curând la culcare 
Un câine bea apa cu săpun de afară 
o să fie curat pe dinăuntru mâine dimineaţă 
Furişat prin şanţuri printre urzici acum mereu acum 
adolescentul, înfricoşat caută totuşi o Aventură 
sub luna flămândă mereu flămândă de-o altă şi altă 
continuare 
 
Cântec de petrecere 
 
Mi-am preparat un suc de lămâie 
am trei stiluri la îndemână şi nici un chef 
stau şi mă uit la mine cum trec pe stradă 
ca o momâie 
în care oasele-s tot mai de sidef 
Un păianjen pe creştetul prietenului meu 
ascultă bâzâitul muştelor politicoase 
îmi face cu ochiul dar îmi e tot mai greu 
să mă ţin grămadă de carne pe oase 
Stau doar la masa mea şi beau suc 
şi mă gândesc mă gândesc mă gândesc mă gândesc – 
doar la datorii 
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şi-mi cântă mie îngerul „Unde te duci? Unde mă duc? 
şi când şi când şi când vom iarăşi vii?!” 
Estimp unii dorm se ospătează sporovăiesc pace lor 
ce mă uimeşte pe mine şi mă ţine treaz 
e doar firul de apă putredă insonor incolor 
ce se scurge din grajdul de dincolo de pârleaz 
 
Mierla, mierlele 
 
Cred că au căpiat mierlele în plină iarnă 
la şase fix de dimineaţă ori de seară 
încep nene să cânte ca descreieratele 
plouă ninge e cald e frig ele una două cântă 
ca-n secolul nouăsprezece de odinioară 
Cineva le-a plasat aici între blocuri în nuci şi-n pruni 
urbani 
să ne înnebunească la cap 
să simt un gol în stomac 
nişte milenariste fără jenă fără program 
La un moment dat o să ies pe geam de-aici 
de la etajul perfect şi îngăduitor etajul şapte 
voi intra şi eu în clubul lor select 
ce are pe stemă doar cifra cinci 
Da, mierla, mierlele toate sunt un intelect 
deconstruind vivace viaţa din moarte 
 
Noi, ăştia 
 
Cum reiese din romanele anglo-saxone şi americane 
de succes 
lumea se duce dracului tot timpul 
când într-un mod feeric când într-altul sordid 
Degeaba, eu tot n-am citit tot drumul la zid 
În curând vom avea un alt ministru de Externe 
dar noi ăştia apropiaţii doamnei Ignota 
ne căutăm deja un refugiu nişte refugii 
o fugă o artă-n exces 
în peştera cărora îngerul şi alte notabilităţi 
ne vor face ei toată treaba 
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Poem fiscal 
 
Eu când mai sunt mai sunt doar un cv 
model european nu ăla vechi 
o muzică de toamnă ne gâdilă-n urechi 
cu leitmotivul c-o fi şi c-o păţi 
De ies spre seară ies doar în perechi 
de rânduri monotone şi fiecare zi 
e dublă când răsare peste vii – 
ca varza însoţită de curechi 
Mileniul ăsta al treilea de va fi 
va fi fiscal ori nu va fi deloc 
aşa se spune jurnaliştii ştiu 
De sunt ori nu de-oi fi ori n-o să fiu 
două cocoaşe port noroc şi nenoroc 
cămila e fumată chibritul ars merci 
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      ” Limbajul devine reflexiv pe nesimţite, fără un efort vizibil din 
partea poetului. Dureroasa trecere a timpului, cu rădăcini 
horaţiene, chiar dacă echilibrul spiritual al poetului latin e ajustat 
de nelinişti moderne, este unul dintre reperele volumului despre 
care opinăm (Însemnări primitive). ” 

 
 
 

 
Competiţia poetului cu sine 

 
un comentariu critic de Andrei Moldovan 

 
       Un poet de cursă lungă precum Ioan Moldovan (debutat editorial în 
1980 şi de atunci prezent fără întrerupere pe scena liricii româneşti) este şi 
unul pândit inevitabil de primejdii gata oricând să îl îndrepte spre o linişte 
lăuntrică în care poezia e o piesă de decor – fie şi frumoasă! – într-un muzeu 
al existenţelor comune. Nimeni nu dă poeţilor în cap şi nu îi îmbrânceşte 
spre locuri de osândă. Pericolul vine dinăuntru, din forma de abur a creaţiei 
ce o trimit în lume şi care puţin câte puţin se hrăneşte din carnea lor, dar mai 
cu seamă din imaginea ce o dobândesc sau care li se atribuie, din rama în 
care se descoperă la un moment dat şi care le ţine loc de închisoare. Numai 
fulgerările poetice, numai apariţiile meteorice scapă oarecum de asta. 
Existenţele poetice durabile în timp plătesc într-un fel sau altul partea lor de 
tribut. 
       Am ţinut să amintesc toate astea pentru că în ultimul volum de poeme al 
lui Ioan Moldovan (Mainimicul, Cartea Românească, 2010), disputa 
poetului cu rama, în ultimă instanţă cu sine, este una ce se simte în 
structurile profunde ale textului. Autorul este un optzecist ca apartenenţă la 
generaţie, dar păstrează mereu o anumită identitate distinctă faţă de nucleul 
ce a determinat, cum bine se ştie, mutaţii estetice majore cărora poezia 
românească le este datoare şi astăzi. Autorul Mainimicului se menţine în 
reperele lirice, destul de puternice, premergătoare sau mai bine zis 
prevestitoare ale fenomenului poetic ce îl numim de atunci optzecism, destul 
de ferm conturate în poezia echinoxiştilor clujeni. Acumulările de tensiuni 
lirice nu erup pentru el, bulversând structurile poetice spre o altă aşezare. 
Poetul găseşte supape (evident, tot lirice) prin care energiile se eliberează. 
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Alteori rămân sedimente peste care se ridică încet formele unui alt peisaj, 
amăgitor, prin care privirea trebuie să pătrundă pentru a-i găsi rostul. Este 
aici şi o înţelepciune a contemplării. Cu toate astea, e o ipostază în care 
scriitorul nu se simte confortabil. 
       Ar fi greşit, însă, să spunem că Ioan Moldovan nu dă partea lui de vamă 
optzecismului, cu toate „capitulaţiile poetice” conturate. Nu sunt rare 
cazurile în care iese la suprafaţă o manieră a generaţiei sale, asumată, ca o 
tentativă de interogare şi provocare a sinelui: „Ieri m-a sunat un poet să-mi 
spună/ că-mi mai trimite nişte bani/ a obţinut sponsorizare mai multă decât 
se aştepta// În tinereţe într-o vreme îmi propusesem/ să scriu în secvenţe de 
câte trei rânduri/ un fel de ter(n)ţine fără nicio rigoare// Acum procedez la 
fel/ doar că nu mai sunt decât nişte însemnări/ despre cum îmi trece vremea” 
(De pe creier). Astfel de puseuri într-un fel ce trebuia să rămână treaz fie şi 
pentru puţină vreme, sunt realizate ca să-şi dovedească putinţa sau neputinţa 
integrării ca formă de identificare cu sine, de conturare a sinelui poetic.  
       Sunt experienţe necesare pentru poet, nu şi pentru poezie. În aceeaşi 
categorie am putea aminti şi neconvingătoare tentative de provocare a unui 
limbaj poetic folosit de grupări actuale de tineri autori, mai mult decât 
îndrăzneţ, dar cu puţine realizări în planul esteticului. Pentru Ioan Moldovan 
el rămâne până la urmă asimilat de fondul de referinţă al unui ritual elegiac 
rafinat, de convertirea lui în  numeroase rafinamente prozodice (M-am 
întors, Firul). 
       Poetul simte şi îşi asumă o povară a damnării. El trăieşte un nou „mal 
du siècle”, fără a se lăsa furat într-o astfel de privinţă de ispita livrescului: 
„Voi obosi. Romanţele în schimb/ vor fi tot mai vitale mai netoate/ ce-am 
spus acum o clipă cade dintr-un nimb/ numai de moarte/ (…)/ I-aş da un 
telefon acelui tânăr mort/ pe când tocmai dormea şi-avea poate un vis/ 
visând în negativ nu pot o nu mai pot/ să vă-ntâlnesc din nou în paradis” 
(Romanţă). Ipostaza e dătătoare de singurătate, dar şi de un sentiment de 
superioritate, de detaşare în aşa măsură încât ai putea să întrebi a cui dramă 
o trăieşte (De lucru). 
       Lumea locuită de poet, cu tot ce are, este una care se consumă (poem 
fiscal). Divinitatea a creat-o pentru consum – al cui?! - , precum o grădină în 
care recoltele se succed pe măsură ce unele se termină, iar altele tocmai se 
cred eterne: „Facem ce facem şi pierim// Cu degetele tale reci, Doamne, ne 
cânţi la chitară/ rece// Dar semnele îmbătrânirii-s multe/ ţigările se termină 
prea repede chiar fără să tragi din ele/ pe pervaz păharele cu pască/ se umplu 
cu apă de ploaie// În miez de noapte un porumbel prin somn/ ugue de-ale 
sale” (Porumbelul). Alteori tema îi produce o detaşare superioară ce îi 
permite să trimită efectele în rafinamente prozodice (Poem final) abia atinse 
de ironie. Asemenea trăiri duc inevitabil la o reconsiderare, dacă nu cumva o 
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renegociere a relaţiei ce o are poetul cu divinul, văzut ca parte a sacrului din 
sine: „Stricat de viaţă stricat de neviaţă/ de gât cu mainimicul care mi-s/ un 
aparat de fabricat toxine greaţă/ mă mai prezint doar ca trimis/ de Vechiul 
Tărâm/ de unde am venit ca să dărâm/ pe-aici ce e de dărâmat/ dar nu mai e 
de lucru – pace/ iar îngerul mi s-a-ncruntat/ s-a pus în somn suspină doar şi 
tace” (De lucru). Poemul e reluat în mod fericit şi pe una dintre aripioarele 
celor două coperte. 
       Poetul nu îşi refuză experienţa retrăirii unei stări de spleen într-un 
context al lumii de azi, cu toate că nevoia de a se ataşa de un timp uitat, cât 
se poate de conturată, e percepută ca realitate a unei actualităţi poetice (Mai 
nou). Lumea de azi şi cea de altădată se desprind şi se îndepărtează una de 
cealaltă, ca o consecinţă tragică a unui exerciţiu de levitaţie, a unui joc: 
„Cinci copii aproape goi pe-o singură colină/ mi-arată cum pot ei să 
leviteze/ printr-un efort de concentrare a tâmplei stângi// Încerc şi eu şi 
plâng de fericire/ iar dacă plângi îmi strigă ei în curând o să se-ndepărteze/ 
pământul şi n-o să-şi mai revină/ Mă ridic înainte prin aerul de seară/ şi 
deodată începe tâmpla să doară/ şi mâna stângă până la subsuoară” (O 
cenuşă). Autorul realizează o admirabilă şi surprinzătoare trecere a 
banalului, a lucrului comun în dramatic şi modifică percepţia asupra lumii 
cu gesturi de un firesc dezarmant.  
       Limbajul devine reflexiv pe nesimţite, fără un efort vizibil din partea 
poetului. Dureroasa trecere a timpului, cu rădăcini horaţiene, chiar dacă 
echilibrul spiritual al poetului latin e ajustat de nelinişti moderne, este unul 
dintre reperele volumului despre care opinăm (Însemnări primitive).  
       Zădărnicia este o marcă a scepticismului poetic al lui Ioan Moldovan, 
cu ancorări adânci în Ecleziast, cu sensul statornic al înţelegerii şi acceptării: 
„Au revenit băieţii acasă/ şi cel sătul de roşcove şi cel din câmpul/ cu vite cu 
miei cu de toate// (…) Soare nori somnii mâncăruri spălări de vase/ puterea 
înnebuneşte/ şi pe cei tineri şi pe cei bătrâni// Azi e ziua de ieri şi 
mainimicul a rămas/ în cartier/ ca un incendiu nereuşit” (Euforii). Există aici 
şi o marcă a eminescianismului, dar autorul Mainimicului propune şi o 
viziune a golului ca o absenţă şi o prezenţă în acelaşi timp, ca o alternativă 
şi o opţiune, „aici/ unde nimic de nimic nu se mai desparte” (Peştii – 
eclipsă). 
       Se intră într-o problematică de rezonanţă a poeziei de totdeauna cu 
mijloace tradiţionale, dar nu obosite (Îngreunat). Cu toate astea, nu îşi poate 
refuza fie şi doar experienţa unui limbaj „de discotecă”, introdus în textul 
poetic oarecum clandestin şi repede abandonat (De lucru). Ispita de a 
provoca limbajul este totuşi un lucru ce trebuie considerat. Poetul mizează 
în primul rând pe asocieri cu totul surprinzătoare ale unor termeni obţinând 
efectele scontate: „Seară de toamnă cu lună mare/ cu frigul amintirilor 
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copilăreşti/ Acum în munte râsul/ roade ultimul oscior a ceea ce eşti// Mi-
aduc aminte nu ştiu de ce/ de mersuri la stâne şi de măgari/ Un berbecuţ şi o 
mială/ prosteşte, printre arţari// Pun ceasul să sune/ Să nu uit la trezire ceva/ 
Infinitive lungi secundă scurtă înnebunire/ Ce urme s-aleg pentru a doua 
venire a ta” (Tumul). O astfel de practică, până la a trezi hazardul, este o 
obişnuinţă în avangardism. Ea dovedeşte că scriitorul a asimilat o experienţă 
poetică ce nu era de neglijat, dar fără să avem putinţa să-l numim 
avangardist. 
       Nu putem neglija că există o seamă de tineri creatori de literatură, ce 
vor să se aşeze astăzi sub un astfel de scut, tineri ce ar trebui să ştie că în 
artă experienţele se asimilează, nu se repetă, dacă vrem să rămânem în 
perimetrul unor producţii capabile să dea valori estetice. Este ca şi cum azi, 
dorind să zburăm, ne-am propune să reinventăm aeroplanul, ignorând că 
există avioane supersonice. Ar fi o jalnică pierdere de timp. Asta înafară de 
cazul în care acceptăm un avangardism continuu, ca o abatere permanentă a 
creatorilor, capabilă să realizeze originalitatea atât de necesară în artă. 
Poziţionarea autorilor din perspectiva creaţiei cere în primul rând 
clarificarea termenilor ce şi-i doresc definitorii, înainte de a lua în seamă 
produsele poetice. Am insistat aici nu fără motiv, pentru că volumul 
poetului orădean e un bun exemplu de asimilare a unor experienţe literare 
importante şi de topire a lor în structurile propriului discurs liric.  
       Nu doar în asta e desenul poetic al Mainimicului. Autorul, cum am mai 
amintit, acumulează energii lirice pe care le eliberează printr-o seamă de 
modalităţi ce nu trec neobservate. Amintim în primul rând trimiterea în 
derizoriu, ca o eschivă capabilă de multe perspective, fără să o anuleze pe 
cea anterioară, ca într-un soi de cubism poetic: „Civilizaţia Egiptului nu-mi  
mai încălzeşte inima. Ea/ e plină numai de cele ştiute/ Sunt obosit de 
piramide şi de faraoni/ şi puţinii mei sclavi au început să-şi dea coate/ să-i 
umfle râsul/ Nilul, însă, o, Nilul/curge maiestuos printre degetele mele/ Îl 
gust şi adorm/ Mă trezesc şi-l gust din nou/ şi parcă-parcă mi se schimbă 
stilul” (Printre degete). Alteori tensiunea, dramatismul acumulat sau invocat 
curge în derizoriu printr-un livresc îmbrăcat în haina unei ironii tăioase (În 
Luncă). Autorul nu se fereşte să folosească şi supapa imagismului, o trecere 
într-un spectacol în reluare: „cu eczeme luminiscente/ luminând comorile 
din pubelă/ cîini căţei căţeluşe căţele/ grup canin cu domiciliul stabil în curte 
la bloc/ latră insomniaci apatici nervoşi/ în misterioasa lor viaţă şi nu le pasă 
deloc/ că venele lor zbârnâinde cântă sub stele/ sub degetele inclemente ale 
harpistei demente” (Neglijenţa de-a fi). 
       E de mirare şi nu prea că Ioan Moldovan suferă de ştiinţa construirii 
unor finaluri ucigaşe pentru o seamă de poeme. Din fericire, nu sunt prea 
multe, dar destule ca să nu poţi trece cu vederea fenomenul. Se întâmplă pe 
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alocuri un soi de construcţie „cu tivul la vedere” în care poetul ţine la o, să-i 
zicem, concluzie lirică, de cele mai multe ori printr-o cugetare limitativă: 
„Acum ne scăldăm mereu în alte ape/ acum stăm pe tuşă/ vine o soră ne ia 
sticluţele şi le duce la analize/ şi apoi la citit// Sinteza mai spre seară/ când 
îşi face şi ea socotelile/ lumina” (De fapt). Ipostaza de înţelept – a nu se 
confunda cu înţelepciunea însăşi! – a poetului nu este chiar una fericită 
pentru poem (Mierla, mierlele). Este în acest păcat şi o umbră de 
didacticism (Al oricui). 
       Altminteri Ioan Moldovan este un bun cunoscător al mecanismelor 
intime ale poemului, al posibilităţilor poetice ale limbajului. El ştie să 
dezvolte ambiguitatea ca o calitate, atunci când e nevoie de ea. Să urmărim 
un asemenea episod de virtuozitate: „Nu ştiu de ce mai întorc capul/ să văd 
de vii ori nu vii/ când e clar foarte clar// Lasă/ lumina rămâne cu noi drumul 
e larg” (Lasă lumina rămâne). „Clarul” dobândeşte puterea de a invoca 
propriul său antonim. Alteori aceeaşi necesară ambiguitate se realizează prin 
alunecarea cuvintelor spre alte categorii grameticale decât cele ce păreau a 
le fi hărăzite (Cântec de petrecere).  
       Competiţia poetului cu sine presupune uneori şi tentative/ provocări 
singulare, cu atât mai vizibile cu cât vor să iasă din decorul armonizat al 
volumului sau poate din rama autorului. Nu îi este dat Mainimicului să aibă 
la tot pasul tonalităţi de imn religios precum în cele ce urmează: „Am plâns 
– de duioşie de dor de ură/ cu unghiile adânc înfipte în hârtia/ pe care scria 
ce scria// E-atât de târziu, Maria!/ Lasă-ne pe toţi în inima ta!” (De cântat). 
Nu trimiterea la Maria Noului Testament dă solemnitatea religioasă. Până la 
urmă Maria ar putea fi înlocuit cu oricare alt nume, fără să se piardă setea 
ritualică spre o armonie spirituală rostită de o voce precum un cor al 
purificării. O fi acesta, aproape singular, Ioan Moldovan? Poate că şi 
acesta… 
       Poetul ţine să-şi încheie volumul (Coda) precum un spectacol antic, cu 
o voce înţeleaptă de corifeu – aşadar fără cortină! – comentând adânc ţi 
echivoc despre tainele lucrurilor care sunt şi ale celor ce ar fi putut să fie. 
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”Sunt toate sincere şi spuse pe hârtie aşa cum aş vorbi frumos cu 

cineva. Am în ele suflet ca nici un alt poet. Am, proprietatea mea, un 
material nou şi neexploatat până azi. Muncesc la ele în taină de un 
an de zile. Nu le-am arătat şi nu le-am trimis nicăieri decât acum 
când am crezut că sunt într-adevăr ceva care să placă, să intereseze, 
să fie poezie.” 

 
 

Noi contribuţii la biografia lui 
Constantin Virgil Gheorghiu 

 
                                                        un documentar de Nicolae Scurtu  

 

Biografia şi opera poetului, 
prozatorului, jurnalistului şi 
memorialistului Const. Virgil 
Gheorghiu (n. 1916, Războieni, 
Neamţ – m. 1992, Paris) sunt 
insuficient cunoscute specialiştilor 
şi, desigur, celor pasionaţi de lecturi 
captivante. La aproape două decenii 
de la dispariţia sa fizică, 
bibliografiile, dicţionarele şi 
istoriile literare sunt incomplete, 
conţin erori şi grave denaturări 
privitoare la opera şi biografia celui 
mai cunoscut şi apreciat scriitor al 
exilului românesc. Nu este 
cunoscută, în dimensiunea ei reală, 
activitatea literară pe care a 
desfăşurat-o în România până la 
stabilirea definitivă în Occident. 
Presa şcolară, literară şi nonliterară, 
precum şi arhivele publice şi 
particulare nu sunt cercetate, cu 
temeinicie, de cei care scriu şi emit 
judecăţi de valoare asupra 
începuturilor atât de convingătoare 
ale lui Const. Virgil Gheorghiu. 

Literatura epistolară a lui Const. 
Virgil Gheorghiu conţine o sumă 
importantă de informaţii, note şi 
precizări care se cuvin a fi cercetate, 
clarificate şi introduse în biografia 
autorului romanului Ora 25 despre 
care Mircea Eliade mărturisea că 
este „una din cele mai mari cărţi ale 
generaţiei noastre, din toate ţările“. 
Epistolele lui Const. Virgil 
Gheorghiu existente în România se 
constituie într-un tulburător jurnal 
de creaţie, în care se confesează, cu 
o dezarmantă onestitate, şi în filele 
căruia întâlnim numele unor 
confraţi, opere, reviste, polemici şi 
portretizări remarcabile. 

Epistolele ce se restituie acum, 
întâia oară, trimise din Târgu Neamţ 
scriitorului I. Valerian (n. 1895 – m. 
1980) sunt o dovadă peremptorie că 
acest segment de paraliteratură 
necesită o cercetare minuţioasă în 
arhive şi biblioteci naţionale. 



122 
 

Petricani – Neamţ, [3 august 1934] 
Sfârşitul lui Cuptor               

 
Mult respectat domnule Valerian, 

 
Zilele acestea au trecut pe la mine George Demetru Pan1, Har[alambie] 

Mihăilescu2, Ioan Vespremie3 ~ toţi de la Bloc4 ~ şi în căsuţa posomorâtă 
cu miros de sulcină au vrut să aducă ceva din tinereţea lor. 

Părintele le-a deschis sufletul cu ospitalitatea lui moldovenească şi 
mama preoteasă le-a pregătit un prânz cu pui fripţi, tăiaţi atuncea, cu 
mâncăruri de pe la noi şi tot ce a putut face dragostea ei. 

Dânşii şi-au spus la un pahar cu vin proiectele literare, au râs cu poftă 
de snoavele tatii şi le-au completat cu tinereţea lor. 

Mie mi-a părut bine şi-am plâns mult în sufletul meu pentru că sunt atât 
de bătrân faţă de toate bucuriile. Sunt aşa de blazat cum nu-mi închipuiam 
să ajung vreodată. 

La 17 ani când viaţa îţi toarnă în vine alcool, eu sunt un convalescent 
care nu se va face bine niciodată şi care scrie mereu scrisori, pe care în 
cele mai multe cazuri nu le trimite, maestrului său bun. 

Dumneavoastră ce mai faceţi? Cum aţi putut învinge ca să ajungeţi până 
acolo? Eu aş prefera să nu mai fi fost deloc, nicăieri, căci, chiar dacă aş 
învinge toate piedicele, nu-i tot una?! 

Cineva mi-a furat Stampele5 d[umnea]voastră, pe care le citeam în 
grădină. O legasem aşa frumos şi o aveam căpătâi. O fi un semn? Din toate 
cărţile mi-a luat-o chiar pe asta! Oare de ce? 

La revedere bunul meu maestru, 
Virgil Gheorghiu 

[Domnului I. Valerian, Strada Agricultori, nr. 78, Bucureşti, 4]. 
 

* 
T[âr]g[u] Neamţ, 3 ianuarie 1935 

 
Domnule Valerian, 

 
Vă mărturisesc amar că n-am avut până acum fericirea de a vă citi 

cartea6 pe care am aşteptat-o şi o vreau cu o pasiune pe care n-am avut-o 
faţă de nici o carte.  

Dar voi face tot posibilul şi o voi găsi în târgul acesta murdar şi străin, 
cu oameni care au uitat slovele. 

Voi publica peste puţin cuvintele frumoase despre ea în Pagini 
Basarabene, Flamuri7 şi Junimea literară de la Cernăuţi. Voi căuta să 
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vorbesc după cum fac şi acum fiecărui om cu care mă întâlnesc în tren, pe 
drum sau în librărie de ea, ca despre cea mai frumoasă carte a ultimilor 
ani, că altfel nu îmi închipui să fie. 

Bunule domn Valerian, d[umnea]ta eşti om înţelegător şi ai fost 
totdeauna divinic pentru mine. Am trimis la Fundaţii pentru premiul 
scriitorilor tineri 10 poezii frumoase şi calde aşa cum m-ai învăţat 
dumneata să scriu. 

Sunt toate sincere şi spuse pe hârtie aşa cum aş vorbi frumos cu cineva. 
Am în ele suflet ca nici un alt poet. Am, proprietatea mea, un material nou 
şi neexploatat până azi. Muncesc la ele în taină de un an de zile. Nu le-am 
arătat şi nu le-am trimis nicăieri decât acum când am crezut că sunt 
într-adevăr ceva care să placă, să intereseze, să fie poezie. 

Fă ceva pentru ele. În măsura în care sunt ale mele, sunt şi ale 
dumneavoastră. D[umnea]voastră m-aţi învăţat să le scriu aşa. 

Aş putea să vă arăt atunci toată mulţumirea mea şi să spun: Poezii 
frumoase, aşa se cheamă volumul, sunt fiicele d[omnu]lui Valerian. Şi asta 
aş spune-o fără modestie. Vă mulţumesc şi mulţi ani! 

Virgil Gheorghiu 
 
P.S. 
Răspundeţi-mi, vă rog, dacă se poate face ceva8 şi părerea 

d[umnea]voastră. V-aş pune eu plicul de răspuns cu adresa mea ca să-mi 
scrieţi mai repede, dar mi-e frică să nu vă supăraţi. 

Al d[umnea]voastră şcolar sârguincios în meşteşugul maestrului şi 
duhovnicului lui 

Virgil Gheorghiu 
 

* 
T[âr]g[u] Neamţ, 16 iulie 1935 

 
Domnul Valerian, 

 
Te rog mult de tot să nu te superi că am tăcut. Copilul cuminte pe care l-

ai întâlnit în ultimul timp şi de care ai fost mulţămit a rămas deoparte, pe 
undeva plâns şi vagabondul care supără pe oamenii ce-i vor binele, a luat 
iar locul în sufletul meu. 

N-am vrut să-ţi scriu pentru ca să nu te supăr. Anul acesta când credeam 
că pot zice pentru totdeauna: Criza şi pericolul au trecut! este mult mai 
zbuciumat ca cel trecut. Sfârşitul nu-l bănui. Nu vreau să-l bănui. 

Deocamdată îmi pare bine că pot scrie mai mult şi mai frumos. Sunt 
clipele de răgaz a slovenirii frumoase – oaze cu palmieri şi izvoare. 
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Te aştept d[omnu]le Valerian la noi. Tata ţi-a scris acum câteva zile o 
scrisoare pe care trebuia să o pun în acelaşi plic cu a mea. 

Eu scriu acum la T[âr]g[u] Neamţ, însă scrisoarea tatei nu o am la mine. 
El te invită stăruitor, şi te rog să te încrezi prin mine de toată bucuria ce i-
ai face venind pe la noi. 
Şi pentru că îţi plac detalii, iată-le: 1. distanţa – 480 kilometri; 2. şosea 

naţională până la T[âr]g[u] Neamţ; 3. de acolo până la Petricani – 8 
kilometri, şosea judeţeană bună. Dealuri mari de la Bucureşti la Petricani 
f[oarte] puţine. Şoseaua paralelă cu linia ferată. 

Virgil Gheorghiu aşteaptă în fiecare zi pregătit, deci niciodată nu veniţi 
la timp nepotrivit. Mănăstirile şi locurile frumoase. Aşa se întâmplă să 
apară câte un dezrădăcinat acolo unde nu te aştepţi. 

Am scris poeme sincere şi lipsite de influenţă cu monedele cărora am să 
răscumpăr durerile. 

Te aşteaptă V[irgil] Gheorghiu, cu sufletul cald, în locuri frumoase, şi 
părintele lui cu familia toată. 

Virgil C. Gheorghiu 
 

* 
[Târgu Neamţ, 24 august 1936] 

 
Respectat domnule Valerian, 

 
Se sfârşeşte vacanţa şi în fiece seară cursa de Roman trece prin faţa 

porţii fără să oprească. Este al doilea an în care casa din Petricani vă 
aşteaptă oaspetele ei. 

La ora opt şi jumătate, şcolarul dumneavoastră, aşteaptă în fiece zi o 
bucurie şi e păcat ca drumul să n-o oprească niciodată, în faţa porţii, cu 
seara şi umbrele dezlegate din bălţile văii Cara-Su. 

Eu îmi îndeplinesc îndatoririle de şcolar aşa cum mi-aţi spus. Şi fiindcă 
mi-am luat cândva legământul de a fi absolut sincer cu dumneavoastră, vă 
mărturisesc: am şi câteva greşeli săvârşite. Acum veţi vedea dacă merit 
iertare sau nu. 

Săptămâna asta, vă aşteptăm să ne treceţi pragul negreşit. Aceeaşi 
dragoste de la părinţii mei, de la fraţi şi de la Tincuţa, sora de 9 ani. 

Ca să nu vă necăjesc întruna cu lucruri urâte aş vrea să nu vă scriu, 
totuşi mi-e teamă de mustrarea că nu v-am amintit. 

E vorba de scutirea aceia de taxă la Ministerul Armatei9. Eu am învăţat 
din cărţile de şcoală pentru bacalaureat. Altceva aproape că nu am lucrat, 
câteva poeme doar! 
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A cerut însă sforţări uriaşe această concentrare în atmosfera 
„cărturărească“ şi seacă a manualelor. Am fost însă mai tare eu. Nu am să 
fac altceva, nimic, fără să vă scriu. 

Vă rog însă mult ~ trimiteţi-mi câteva rânduri. 
Cu dragoste multă, şcolarul d[umnea]v[oastră], 

Virgil Gheorghiu 
 
[Domnului I. Valerian, Strada Agricultori, nr. 78, Bucureşti, 4] 
 
 
Note 
 Originalele acestor scrisori, necunoscute până acum, se află în posesia doamnei Dana 

Vasiliu, fiica scriitorului I. Valerian. 
1. George Demetrescu Pan (n. 1911 – m. 1972), poet, prozator, traducător şi jurnalist. A 

contribuit, în 1934, la apariţia revistei literare Bloc din Piatra Neamţ. 
2. Haralambie Mihăilescu (n. 1906 – m. 1992), poet, traducător şi publicist. Autorul 

unor plachete memorabile ~ Tâlcuirea lui Har. Mihăilescu (1936), Din cartea vieţii (1939) 
şi Gândind la depărtări fecioare... (1943). 

3. Ioan Vespremie, poet şi publicist. A colaborat la revistele nemţene – Petrodava şi 
Bloc. Numele de naştere este Ion Trauţel. 

4. Bloc a apărut la Piatra-Neamţ, în 1934. Nu există în nici o bibliotecă publică din 
România. Poetul E. Ar. Zaharia mi-a dăruit, cu mulţi ani în urmă, o copie xerox a acestei 
rarisime publicaţii interbelice. 

5. I. Valerian ~ Stampe. [Poezii]. Bucureşti, Editura „Viaţa literară“, 1928. 
6. I. Valerian ~ Cara-Su. [Roman]. Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1935, 232 

pagini. 
7. Virgil Gheorghiu ~ I. Valerian [şi revista Viaţa literară] în Flamuri, 1, nr. 8-9-10, 20 

iunie 1935, p. 368. (Carnet literar şi artistic). 
8. Lui Const. Virgil Gheorghiu i se publică, peste cinci ani, placheta Caligrafie pe 

zăpadă. Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“, 1940, 35 pagini. 
Cuprinde douăzeci şi trei de poezii şi a fost premiată de comitetul pentru premierea 
scriitorilor tineri. 

9. I. Valerian a îndeplinit funcţia de inspector al şcolilor şi liceelor militare din cadrul 
Ministerului de Război. 
 
 
 
 



126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vorbă cu Vasile Andru şi cu Mine Însumi 
 

    un dialog (ne)convenţional de Luca Piţu 
 

VASILE ANDRU: În iunie 2010 s-a împlinit un an de la apariţia celei 
de-a doua ediţii a Istoriei lui Marian Popa, versiune revizuită şi augmentată 
(«circa 20 000 modificări»!). În acest interval de un an şi mai bine, n-a 
apărut nicio cronică, nici un comentariu la această operă excepţională. Nicio 
dezbatere în presă sau la televiziune n-a avut loc. Cum vă explicaţi această 
tăcere anormală? Oare prin faptul că Autorul trăieşte în emigraţie? Sau prin 
monopolizarea canalelor de mediatizare de către o mediocraţie ostilă 
Autorului? Sau prin indiferentismul cultural, care acum se adaugă 
indiferentismului cultic, ca simptom al acestor vremi? 

MINE INSUMI:  Haidem, totuşi, să nu dramatizăm excesiv şi să 
contrafactualizăm niţel. Aşa:  Dacă Don Mariano Popa ar fi locuit printre 
noi, întărindu-şi reţelele de prieteni, admiratori de genul lui Marius Tupan, 
simpatizanţi oarecari cât subsemnatul sau inşi dornici să se regăsească, 
precum Gheorghe Neagu, nemuriţi în monumentala sa Istorie bivolumică, 
impactul marelui op, revizuit şi augmentat,  altul  ar fi fost. Lume multă ar fi 
venit să asiste la dezbaterile prilejuite de lansări,  în contextul târguirilor 
cărturăreşti, pe Bega, lângă faleza gălăţeană a Dunării, sub Tâmpa sau la… 
Casa de cultură «Mihai Ursachi» din Copou. Tembeliziunile, de stat ori 
mogulice, şi l-ar fi smuls cu osârdie una alteia. Pe de altă parte, deşi prima 
ediţie va fi fost ceva mai mediatizată, căci s-a bucurat chiar de răsfoire pe 
micul ecran şi alte mese rotunde, versiunea propulsată de Casa editorială 
Semne, mai bine gospodărită din punct de vedere tehnic, în tiraj  ridicat şi la 
preţ rezonabil, figurează în foarte multe biblioteci publice şi, mai cu seamă, 
personale, compulsată cu folos chiar şi de cei ce nu au întotdeauna curajul 
sau onestitatea să o pomenească, fie şi în treacăt. Nu văz enorm, nu simt 
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monstruos, indiferentismul cultu(r)al nu-mi suscită insomnii, ci mereu caut a 
percepere partea plină a paharului + ce câştigăm  atunci când ceva sau 
cineva se duce pe copca rădvanului. De unde şi pariul meu pe opul magn în 
cestiune. 

VASILE ANDRU: În ultimii zece ani, au apărut în rafală multe 
«istorii» literare, la majoritatea se «uzează deformat de noţiunea Istorie». 
Aşadar, pseudoistorii.  Oricum, au apărut în rafală: ca într-o febră 
testamentară sau nevrotică a autorilor diverşi, autori îmbătrâniţi prin redacţii 
sau pe la catedre. A fost deceniul istoriilor! Ca şi cum cultura română a 
îmbătrânit şi ea, s-a clasicizat letal … Nici unul din aceşti autori febrili şi 
îmbătrâniţi prin tranşee (redacţii, catedre, ministere), nu-i acordă un capitol 
distinct lui Marian Popa. Unii îl ignoră cu premeditare şi cu satisfacţia 
infantilă de a-l exclude. Altul îl citează sporadic, pentru că nu îl poate ocoli. 
Dar capitole distincte, sau măcar paragrafe speciale, nu-i acordă nimeni. Cu 
excepţia lui Puşi Dinulescu în a sa istorie hâtră şi revanşardă, numită 
Diavolul şi gaşca. Istoria bolnavă a domnului Manolescu (Editura Minerva, 
2009) unde, teatral şi competent, umple unele goluri (nu toate!) din 
caşcavalul profesoral al lui «Neme» (cum îl botează pamfletarul pe 
cronicarul vâlcean care n-a fost bine botezat). Dar Puşi Dinulescu rămâne un 
romancier chiar când scrie eseu. Criticii profesionişti, însă, nu-l atestează pe 
Marian Popa. Cum vă explicaţi cecitatea confraţilor «istorici»? E vorba de 
retardare, sau e expresia complexului Cain? 

MINE INSUMI:  Rămâne Puşi Dinulescu, bag seama,  un poet 
sotadic, drag mie cît Pierre Louÿs,  chiar şi când mijotează romane, piese 
teatrale ori eseuri; cam cât acel Pierre Louÿs care, e bine să nu uităm, va fi 
lansat în balta istoriei literare, acum un veac,  piatra paternităţii corneillene  
asupra operelor moliereşti principale, aplaudat, azi, la patru mâini de Jean-
Paul Goujon & Jean-Jacques Lefrère cu Ote-moi d’un doute… In registru 
serios - grav, responsabil, universitar -, istoricul literar Theodor Codreanu, 
fost coleg de an al Domniei Noastre, şi sociologul Adrian Dinu Rachieru, 
originar din cătun megieş cu al Cajvaneului, or spus tot ce era de rostit 
asupra întreprinderii manolesciene, întâiul dintre ei numărându-i lui Niki de 
Saint-Phalle până şi virgulele absente sau numai prost plasate. Istoria 
«canonică» a literaturii române, de la origini până în pragul mileniului al 
treilea, parcă tot Ion Rotaru, alumn călinescian prea puţin mediatizat în 
ceasul de faţă şi anexat de dacofilii lui Geo Stroe,   parcă tot dumnealui o 
declină mai bine, măcar că niţeluş cam pentru şcoleri cu pricepere medie, iar 
Cornel Ungureanu, cu a sa  istorie «secretă» a literaturii noastre, insuficient 
cunoscută şi ea, se ocupă preponderent de aspectele subsolice sau nevăzute 
ale muvanţelor culturale valahiceşti din secolul trecut mai cu seamă. Alex. 
Ştefănescu a ouat ceva rapid, alert, gazetăresc, partizan, amuzant ( şi poate 
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nu chiar suficient de riguros)… relativ la mişcarea Literelor Naţionale în 
postbelicitate.  Insă, pentru jumătatea secundă a veacului scurs măcar,  
rămâne-va Don Mariano Popa  in aeternum specialistul  cel mai tare şi… 
inocolibil. A şi lucrat, aş putea spune, o viaţă - de om, de expatriat  şi de 
universitar - la proiect. Meritul său îi că, fiind comparatist şi teoretician 
literar de meserie, i-a supraclasat pe istoricii şi criticii literari profesionişti 
actuali în propriul lor domeniu. Le-a luat, cu alte cuvinte şi metaforic 
vorovind,  pâinea de la gură ( nu însă şi prebendele, mănoase încă la unii 
dintre ei). 

VASILE ANDRU: Se poate spune că edificiul literar al lui Marian 
Popa suplineşte şi lipsa unui tratat de istorie socio-politică, evenimenţială, a 
epocii 1944-1989: prin documentare uriaşă, prin mărturie directă, prin harul 
relaţionării faptelor unei jumătăţi de veac, prin punerea în scenă a 5000 de 
personaje (mai pregnante ca ficţiuni decât ca realităţi care au fost), personaje 
în majoritate români, dar şi câteva sute de personalităţi mondiale epitom de 
veac … Aşadar, cum citiţi acest text polifonic şi total? Ca pe o suită de 
micromonografii? Ca pe o suită de diagnostice de mare clinician al istoriei? 
Ca pe o suită de oglindiri sclipitoare gen Saturnalia? Ca pe o suită de 
aforisme, paradoxuri, iluminări? Sau ca pe o «comedie umană» la scara unui 
secol al extremelor? 

MINE INSUMI: Cum lecturez Istoria literaturii române de azi pe 
mâine? Răspunsurile mi le-aţi sugerat  chiar Luminăţia Voastră,  prietene 
Vasile Andru, prin întrebări abile … şi retorice. Aş mai convoca la judecată 
spiritul  «istorietelor» unui Tallemant des Réaux, cruzimea portretizatoare a 
Cardinalului Paul Gondi, intromisiile biografice ale Unchiului Beuve, 
scotocirile anticariene ale Fraţilor Goncourt sau revanşa ce şi-o ia Procopius 
din Cezareea, în «anecdoturile» faimoasei sale Istorii secrete, asupra 
cuplului imperial format din Teodora, putana de renume mondial, şi 
Iustinianul ingrat cu ghinărarul Belizarie. Ce aş mai adăuga eu? Că mă 
cufund în opul bivolumic vara îndeobşte, la umbra corcoduşului socral din 
Dumbrăvenii Vrancei, neîncetând a mă minuna şi instrui par la même 
occasion. Il invidiez fără amărăciune că, trăitor pe Mal Dâmboviţean, avea 
auctorele nostru, pe lîngă dorinţa de a răzbi intelectualiceşte (normală la 
compatrioţii noştri porniţi din familii modeste), că avea, dară,  acces la 
biblioteci foarte bine aprovizionate, la colecţii de ziare şi reviste vechi, la 
gâlcevile din redacţii revistuale,  la «confidenţele»   precursorilor de 
anvergura unor  Petre Pandrea, mandarinul pandur,  Petre Ţuţea, filosoful 
conversaţionar, Nicolae Carandino, memoriosul supravieţuitor, et alii 
eiusdem farinae moldo-valachico-transylvanicae. 

VASILE ANDRU: Cum apreciaţi atestarea autorilor români din 
emigraţie, în Istoria lui Marian Popa? Exprimaţi-vă părerea cu privire la 
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propria d-voastră atestare în această Istorie: este pe aşteptări sau sub 
aşteptări? este amplă sau doar la «listele» şi «epitafele» pe care le dăltuieşte 
Marian Popa în tratatul său exhaustiv, «excitant şi viu».  

MINE INSUMI: In privinţa  expatriaţilor (românilor, exilici; iudeilor, 
diasporali; etc) şi a prezentării lor în monumentalul op, nu va fi niciodată 
depăşit, cel mult egalat, ca să mă exprim elegant. Am impresia că nu există 
revistuţă, foaie oarecare, ziar sau broşură,  ivite peste fruntarii, pe care Don 
Mariano să nu le fi palmat, fişat, utilizat. Doar Claudio Mutti îl mai 
concurează, dar numai în privinţa cunoaşterii literaturii şi publicaţiilor 
legionare. Sigur, având eu altădată nişte relaţii privilegiate cu Ieruncii 
Lovinescieni, cărora le datorez multe, nu aş cosemna, din raţiuni 
emoţionale,  ce se scrie  despre ei în Istorie, dar, în acelaşi timp, admit, cu 
Blaise Pascal, că Don Mariano a ses raisons que ma raison ne comprend 
pas toujours. Poate că nici unii din amicii sau apropiaţii mei, foarte puţini de 
altfel, nu-s pictaţi aşa cum îi văd eu în momentele-mi de maximă 
indulgenţă. Asta e! In ce mă priveşte, mă cred chiar hiperapreciat în 
respectiva lucrare, dat fiind că, la ivirea primei ediţii, prin grija Fundaţiei 
Luceferine, MP îmi cunoaştea doar, din Agora dorin-tudorană, două 
eseistice textule scoase, văleat l988, prin valiza diplomatică, şi, mai mult din 
auzite, contribuţia la romanul-foileton «Brazde peste haturi» revisited 
(confiscat la percheziţiile securiene din 18 mai l983, recuperat acum trei ani 
de la CNSAS şi relansat, fără tam-tam, în Documentele antume ale 
«Grupului din Iaşi», Opera Magna, 2010). Am o mai amplă prezentare în 
Ion Rotaru, dar, nesuferind eu de megalomania  nefericitului Adrian Marino, 
continuu să ţin cele două volume în discuţie drept cărţi de căpătii, chiar la 
căpătâiul patului estival de la Dumbrăveni Village, iar Călătoriile epocii 
romantice, Călătoria sprîncenată (recomandată mie cîndva de  fostul meu 
ştudinte Dan Petrescu) sau Homo fictus în biblioteca personală propriu-zisă, 
mutată din Iaşii Carnavaleşti în Focşanii Viticoli şi Corcoduşiali. 

VASILE ANDRU: Ce şanse ar avea Istoria lui Marian Popa tradusă 
în spaţii culturale care nu ştiu nimic despre o posibilă «civilizaţie 
românească»? Poate contribui această Istorie la acreditarea ipotezei unei 
civilizaţii româneşti, care să reţină atenţia în concertul marilor culturi? 
Pentru traduceri, consideraţi că Autorul ar trebui să realizeze o selecţie cu 
capitolele «globale», sau să lanseze traduceri integrale, lăsând la voia 
globalizării toată fresca?  

MINE  INSUMI: Pentru o versiune în limba italiană nu văd un altul 
mai bun decît antecitatul Claudio Mutti, doar că acesta din urmă, convertit 
pare-se la islam, a d’autres chats à fouetter în momentul de faţă; pentru una 
în hexagonală curentă, sau céliniană, îl am pe Jean-Paul Goujon, cu nevastă 
moldavă şi transpunător al Poveştii poveştilor mai savuros decît Marie-
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France Ionesco; pentru variantă înspaniolizantă există Joaquín Garrigos, 
eliadologul, traductorele Jurnalului portughez si chiar…  al unui roman de 
mai junele Ecovoiu. O transpunere în engleză britanică ar fi binecuvîntată, 
elaborată însă de o echipă competentă, bucureşteană,  leviţchiană, cum s-a 
întîmplat cu a lui George Călinescu, graţie paralelor iosif-constantin-
drăgane, ce o voi fi receptat, între 1992-1994, cînd lectoream la 
Universitatea din Nancy II, cadouînd-o eu apoi Bibliotecii Facultăţii lorene 
de Litere, unde este, şi acum, consultabilă la sala de lectură. O selecţie cu 
capitolele globale ar fi de preferat, utilă tezarzilor, masteranzilor, istoricilor, 
curioşilor, diletanţilor şi altor cercetători. Să ne amintim numai de Cartea 
neagră a comunismului şi de imprecaţiile Omului din Belleville la adresa 
tovarăşului Bartosek, redactorul capitolului despre comunismul românesc, 
unde ca singură lucrare de referinţă românească, seriosă, e citată cartea lui 
Virgil Ierunca despre Piteşti, tractată de prefaţa lui François Furet, la data 
respectivă lipsind sintezele serioase, în limbi de circulaţie, despre măcar 
staleninismul implementat României postbelice, iar acum riscul îi măricel ca 
Ana Pauker, Nina Cassian, Petru Groza, Gigi Dej, Aurel Baranga, Adrian 
Păunescu, Olga Bancik, Nikolski, Pacepa sau Roller să fie rescrişi drept eroi 
civilizatori ai zonei, rebrănduiţi, guevarizaţi adicătelea, spre disperarea 
maximă a lui Vladimir Tismăneanu. 
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”Romanul din roman ca şi cel din afara romanului lui  

Ion Papin este unul al trezirii conştiinţei civice, precum şi al 
limpezirii celei literar-artistice, protagonistul înţelegând că nu 
aliteraţiile şi zorzonelele stilistice fac o literatură mare, ci 
mesajul care să dea de gândit cititorului şi celor ce şi-au asumat 
destinul unei colectivităţi sau chiar al unei naţiuni. ” 

 
 
 
 

O nemiloasă radiografie a comunismului horror 
 

(Ioan Florin Stanciu, Apocriful necredinciosului Toma, Editura Mayon, 
2009) 

 
o cronică literară de Ion Roşioru 

 
Romanul Apocriful necredinciosului Toma, semnat de prozatorul 

constănţean Ioan Florin Stanciu, la Editura Mayon (2009), dă adevărata  
măsură a talentului gâlgâitor al autorului ce dovedeşte, totodată, că literatura 
despre obsedantul deceniu, aşa cu voie de la poliţie, cum a fost, e departe de 
a-şi fi epuizat resursele  şi curajul civic de care s-a făcut atâta caz înainte de 
Evenimentele din iarna lui 1989, ca apoi, pe fondul unei  imbecile tranziţii 
interminabile, să apară nostalgiile de tot felul  şi comunismul să capete 
retrospectiv, de data aceasta haloul unei vârste de aur. Cel puţin scriitorii 
autentici nu au dreptul să uite ce a fost cu adevărat  una dintre cele mai 
inumane orânduiri  agresive care, în numele instaurării paradisului pe 
pământ îi tortura şi-i sacrifica orbeşte pe componenţii acelui popor obligat 
să cunoască doar zona infernală a lumii de dincolo. Dacă Petre Ţuţea spunea 
că “Lumea de aici oglindeşte imperfect pe cea de dincolo”, Ioan Florin 
Stanciu ţine parcă să demonstreze că instaurarea comunismului terestru e 
rodul unei bolnave imaginaţii diabolice în faţa căreia până şi Dante şi-ar 
scoate pălăria. 

Cum a fost posibil un astfel de experiment demonizator care-şi purta 
în sine germenul prăbuşirii iminente a răului socio-politic împins până la 
limitele inimaginabilului? Sunt unii dintre semenii noştri sortiţi, în virtutea 
blestemului ancestral să joace rolul lui Abel ori al lui Iuda? Este, din când în 
când, necesară câte-o apocalipsă atotpurificatoare? Manifestarea răului dă 
sens  binelui din lume sau din sufletul individului? Sunt doar câteva din 
întrebrile pe care cititorul şi le pune citind romanul-dezvăluire-meditaţie al 
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lui Ioan Florin Stanciu care lucrează pe un model geografico-etnic cât mai 
redus, satul Vadu, fost Caraharman, tocmai spre a nu-i scăpa din radiografie 
detaliile semnificative în ordinea şi-n logica demonstraţiei necruţătoare pe 
care şi-a propus-o, sarcină de care se achită mai mult decât convingător, 
strălucit de convingător. 

Doi profesori suplinitori, Ion Papin şi Aurelian Christian Iorga, 
locuiesc cu chirie la  familia Breezeanu cu care se află într-un veşnic 
conflict mai mult sau mai puţin mocnit. Atmosfera de aici o aminteşte 
puternic pe cea din nuvela O amintire a Paradisului a lui Paul Georgescu, 
nuvelă în care protagonistul-narator nutreşte convingeri şi dealuri 
comuniste, faţă de romanul  în discuţie  unde cei doi dascăli cu studii 
pedagogice în Cadrilater au înţeles cu un ceas mai devreme mecanismele 
marei cacialmale care se va dovedi a fi fost societatea cu baze marxist-
leniniste şi căreia i se opun  după puterile lor şi-i devin victime sigure într-
un  spaţiu concentraţionarşi represiv. Ion Papin scrie o carte despre Auraş şi 
este tot mai intrigat că această scriere devine tot mai mult a personajului 
aferat, ca şi cum între cei doi s-ar produce o rocadă stranie şi alienantă. 
Personajul se interesează tot mai mult de trecutul celui cuprins de febra 
creaţiei, îndeosebi de bunicul Papin şi se va dovedi, spre final, că avea toate 
motivele să se dedea acestui demers în virtutea căruia îi citea pe furiş 
manuscrisele co-chiriaşului său şi deocamdată rudă neştiută. Romanul din  
roman îşi urmează cursul său clandestin, o parte din manuscrise sunt 
ascunse în locuri sigure, pe măsură ce răul din sat proliferează apocaliptic, 
fie de Pavel, operator cinematografic şi prieten al suplinitorilor  care se 
ascund sub măştile lor boeme ce-i menţin o vreme în sfera circumstanţelor 
atenuante, fie de Magda, diafana şi angelica iubită a profesorului-scriitor ce-
şi joacă mai bine şi mai temperat duplicitatea spre a rezista cel mai  mult  cu 
scopul nemărturisit de a putea lua pulsul galopant şi degradant al 
rinocerizării sociale din jurul său. Activişti de partid  cu puteri discreţionare 
şi torţionare, comisari cu accent rusesc, primiţi cu pâine şi sare de 
linguşitorii locali, tip directoarea Zoe Şiran, în stare să semneze orice pact 
cu diavolul numai şi  numai spre a nu fi clintiţi din scaunele pe care nu-şi 
mai încap în piele de fericire hei-rupistă şi de transpunători în fapte servile a 
preţioaselor indicăţii, apar precum lăcustele şi-i spoliază pe ţărani de toate 
bunurile câştigate cu truda palmelor lor crăpate şi-i aduc în situaţia de a se 
îndoi de toate rosturile lor pe pământ. 

Romanul din roman ca şi cel din afara romanului lui  Ion Papin este 
unul al trezirii conştiinţei civice, precum şi al limpezirii celei literar-
artistice, protagonistul înţelegând că nu aliteraţiile şi zorzonelele stilistice 
fac o literatură mare, ci mesajul care să dea de gândit cititorului şi celor ce 
şi-au asumat destinul unei colectivităţi sau chiar al unei naţiuni. Angajarea 
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auctorială înseamnă aici inventarierea şi demascarea metodelor represive de 
a-i forţa pe ţărani să intre de bună voie în colectivă. Sunt vânaţi, intimidaţi şi 
ameninţaţi toţi cei ce-au luptat pe frontul de est, indiferent că apoi s-au 
acoperit de glorie pe cel de  vest, apoi chiaburii încă nedovediţi, foştii 
membri ai partidelor istorice, toţi cei ce au denigrat comunismul sovietic şi 
uriaşele sale binefaceri, sau doar au fost pârâţi că ar fi făcut aşa ceva la vreo 
beţie. Pedepsele sunt la ordinea zilei: deportări în Bărăgan, trimiteri la 
Canal, înfometarea programată, neaprovizionarea magazinului sătesc cu cele 
strict necesare, întreruperea în fiecare seară a curentului electric (aspect 
punitiv unde unde a excelat şi ultimul mare dictator comunist român) etc. 
Ţăranii sunt lămuriţi de clasa muncitoare căreia un tovarăş le mulţumeşte 
cam în felul în care întâiul preşedinte român postdecembrist îşi arăta 
recunoştinţa veşnică faţă de minerii care-l scăpaseră de golanii din Piaţa 
Universităţii a anilor 1990: “Dragi tovarăşi şi prieteni, povestea c-ar fi 
cuvântat Blidaru printr-o pâlnie galvanizată, care nu se ştie cum de se  
nimerise acolo, stimaţi cetăţeni, vă mulţumim fierbinte pentru răspunsul de 
solidaritate proletară pe care acum l-aţi dat 
la chemarea noastră, căci, aşa cum aţi constatat, am avut încă o dată de 
înfruntat puternice elemente contrarevoluţionare, de-a dreptul fasciste, 
care, înarmate cu pari, cu lanţuri, cu pietre… s-au dedat, chiar în faţa 
dumneavoastră, la fapte  incalificabile”(p. 90). Acţiunile represive sporesc 
pe măsură ce metodele educative ( filme sovietice, poezii şi cântece  cu texte 
cretine, lozinci mobilizatoare, conferinţe  ale invitaţilor de la forurile de 
partide superioare, articole la gazeta de perete,citirea în colectiv a presei 
oficioase etc.) se dovedesc egale în efect cu frecţiile la un picior de lemn. 
Există, şi se cunoaşte astăzi faptul că în Dobrogea a  fost una dintre cele mai 
puternice din ţară, o mişcare de rezistenţă anticomunistă faţă de 
colectivizrea forţată a agriculturii şi faţă de bolşevizarea  vieţii oamenilor. 
Bătrânul Papin, cel care s-a aflat în fruntea celor ce au plecat, la schimb, din 
Cadrilater, este unul dintre exponenţii acestei rezistenţe, duşman de moarte 
al “dumiriştilor”, cum ar spune Corneliu Leu, adică al agitatorilor, al 
lingăilor colaboraţionişti recrutaţi dintre lichele satuluişi al sicofanţilor de 
tot felul şi calibrul. Când toţi aceşti propagandişti voluntari şi educatori cu 
pistolul la brâu se împotmolesc, sunt chemate trupele de securitate, formate 
din  ceangăi tineri cre  nici măcar limba română n-o cunosc cât de cât.. 
Papin e arestat şi ţinut în beciurile Securătiţii din  Constanţa până ce Dej dă 
ordin să fie eliberaţi toţi chiaburii din prima regiune colectivizată a ţării şi 
pune,bagatelizând, această eroare pe seama unor deviaţionişti ca Ana 
Pauker şi Iosif Chişinevschi. Papin tot neînduplecat rămâne. Când ar fi 
trebuit să se căiască, aşa cum îl sfătuise un avocat, el răbufneşte en plein: “- 
Dacă-i împuşcam? Pă spurcăciunile alea de garoi împuţiţi? Ai dracu’ să fie 
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ei, dacă scăpa vr’unu! Morman îi făceam pă toţi, acolo-n mijlocul bătăturii! 
Şi pă urmă-i stropeam cu gaz şi-i pârleam cu mâna mea! Ca pă porci!” 
(p.96). 

În cea mai dreaptă şi mai umană dintre orânduirile sociale, copiii 
sunt exploataţi fără milă. Antologică, în sensul de utopie neagră, gen în care 
a excelat regretatul Marius Tupan, este scena în care şcolarii dintr-a cincia 
sunt duşi să scoată arpagicul putrezit de pe un câmp noroios. Altă  scenă de 
coşmar este cea în care se vântură orzul dintr-o magazie umedă. Între micii 
elevi şi profesorii însoţitori se creează un fel de solidaritate tacită şi de 
înţelegere care directoarei Şiran şi  activiştilor îi(le) lipseşte cu desăvârşire. 

Bun cunoscător al istoriei comunismului de la noi şi de aiurea, Ioan 
Florin Stanciu ne reactualizează toate seismele politice ale anilor întunecaţi. 
Asistăm la celebrele şedinţe de demarscare a celor ce aveau altă viziune 
asupra lumii decât partidul inafailibil de guvernământ. Comuniştii 
îmburgheziţi în virtutea dictaturii şi terorii proletariatului se debarasează 
fără remuşcări de tovarăşii lor de drum. Toate compartimentele vieţii, 
economie, cultură, învăţămînt, justiţie, sănătate se politizează. Frica se 
cuibăreşte definitiv în inimile oamenilor ce ştiu că n-au unde şi cui se plânge 
oricât de multe umilinţe ar îndura. Turnătorii fojgăiesc la tot pasul. Unii o 
fac pentru că au fost şantajaţi, ca Radu Pavel, alţii pentru a avea nişte 
avantaje, precum soţii Brezeanu, gazdele profesorilor suplinitori, ori spre a 
li se uita trecutul legionar. Este la modă înfierarea cu mânie proletară a celor 
asupra cărora planează o cât de mică suspiciune  că se îndoiesc de 
înţelepciunea partidului unic de guvernământ. Riposte se pot da însă chiar şi 
din interiorul sistemului statului poliţienesc până-n măduva oaselor. 
Memorabilă, în acest sens, este scena în care duplicitarul operator de cinema 
sătesc se foloseşte  de discursul lui Tudor Vladimirescu spre a face o critică 
dură, fie şi în context parodic, a relităţilor din propriul sat  care-şi avea deja 
ciocoii lui roşii, “câinii de ciocoi care şi-au dat coatele cu câinii din stepe” 
(p. 130). Şi o face făcând-o pe prostul, sub pretext că sonorul filmului pe 
care-l prezenta, înainte de rulare se defectase. 

Romanul lui Ioan Florin Stanciu poate fi citit şi în cheie parabolică. 
Satul din estul dobrogean este un spaţiu al proliferării miasmaticului: 
canalele colectoare de dejecţii răbufnesc, fumul de la arderea arhivelor ori a 
şobolanilor otrăviţi este asfixiant, ploile desfundă drumurile şi le fac 
impracticabile, cimitirul o ia la vale. Demolările de  clădiri de patrimoniu 
(geamia, grădiniţa, căminul cultural, casele celor ce au murit, fie împuşcaţi 
pe uliţă, fie în beciurile conacului  etc.Toponimicele turceşti sunt 
românizate. O româncă geacistă e omorâtă cu pietre pentru că se căsătorise 
cu un tătar. Se fac  razii de noapte, se scotoceşte, se confiscă, se distruge 
orice amintire sentimentală care i-ar mai lega pe oameni de propriul trecut. 
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În Piaţa Centrală se ridică Marele Rug al Deşărtăciunilor. Se practică fără 
niciun fel de pudoare discriminarea etnică. Ura politico-ideologică e 
îndreptată impotriva turcilor şi tătarilor din sat, în timp ce lipovenii sunt 
protejaţi de autorităţi şi socotiţi ca aparţinând unei rase superioare. 
Credinţele religioase sunt considerate ca incompatibile cu existenţa 
adevăratului comunist, iar comunist în satul Vadu te naşti şi nu poţi părăsi 
acest Partid Comunist Local (PCL) decât cu picioarele înainte. Unui ţăran i 
se aruncă Biblia pe foc (chit că, miracol, aceasta nu se aprinde) şi i se 
înmânează o carte roşie a Tătucului tuturor popoarelor. Autodenunţul e un 
act de onoare faţă de PCL. Munca voluntară a fost şi ea ridicată la rangul de 
politică de stat, la cel mai  mic gest de insubordanare aplicându-se pe loc 
pedeapsa cu moartea, în plină stradă, ca-n  vestul sălbatic. Autorităţile, 
vizibile sau de care doar se aude, ceea ce le face şi mai înfricoşătoare, ca în 
romanele lui Kafka  -  e cazul teribilului Recenzor Şef   -   văd în orice  ins, 
de la pruncul din faşă până la bătrînul care trage să moară, un sabotor. Să te 
păzească Dumnezeu să nu-ţi îndeplineşti obligaţiile stahanoviste sau să fii 
cumva intelectual autentic. Lozinca “Moarte intelectualilor!”, care va fi 
auzită şi după 1990, este strigată cu ocazia percheziţiei magherniţei 
insalubre în care locuiau cu chirie cei doi profesori suplinitori ale căror cărţi 
sunt aruncate în noroi sau sunt arse ca mostre de gândire subversivă. Un 
titlu precum Ciocoii vechi şi noi era suficient pentru a te trimite  direct pe 
eşafod, după cum remarcă maliţios şi atoateştiutor activistul sfertodoct ce 
coordona descinderea în bârlogul duşmanilor de clasă care şi-au perpetuat 
insomniile cam cât a durat şi comunismul de care uneori ne place să credem 
că ne-am descotorosit. Topos al blestemului comunist, satul Vadu este 
completamente părăsit, ca şi cum, fie şi în ordine simbolică, locuitorii s-ar fi 
sustras  radioactivităţii  ideologice  a celei mai criminale dintre orânduirile 
pe care omenirii i-a fost scris să le cunoască şi să le experimenteze într-un 
chip atât de macabru.  

Apocriful Necredinciosului Toma este o carte scrisă cu o rară forţă 
demascatoare a unei ideologii  al cărei  imens rău cu impact social şi uman  
nu va fi niciodată cuantificat la adevărateleşi apocalipticele sale dimensiuni 
distructive de valori ancestrale, materiale şi spirituale, echivalând cu o 
deturnare irecuperabilă a istoriei de la rosturile ei. Dacă Ioan Florin Stanciu 
n-ar fi scris această carte ce se citeşte cu pumnii încleştaţi, dar şi cu 
satisfacţii lecturale pantagruelice, literatura română ar fi fost, cu siguranţă, 
mai săracă. 
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”... pentru că asta-i toată puterea mea:  
                               să stau şi să privesc.” 

                    
                                        Umberto  Saba 

                                                
                                             

 
 
 

Incidentul 
   

 o proză de Ioan  Florin Stanciu 
 
1 

Liceul Euxin, pe care, în vremurile umede ale celor trei ani de cultură 
în mlaştină de la Industrial-Energia, îl visasem în toate nuanţele dintre 
iubire şi ură, era, de fapt, o fostă şcoală generală cu trei nivele - adică, una 
dintre acele penibile hardughii improvizate din plăci prefabricate, cu uşi 
metalice şi cu ferestre zăbrelite (NU VĂ APLECAŢI ÎN AFARĂ!), care, luate 
una câte una, ar părea destul de banale, dar care ar putea să devină un 
coşmar colectiv, dacă, după relativ recentele modele Auschwitz-Gulag, am 
reuşi să le adunăm pe toate la un loc şi să le înconjurăm cu ceva mai multă 
sârmă ghimpată. 

- Dar în şcolile astea am învăţat şi noi, ziceau părinţii noştri (activiştii, 
securiştii, controlorii, turnătorii, muncitorii, cerşetorii…) şi uite că tot am 
ajuns oameni. 

- Păi, înainte de-a ajunge oameni, ce eraţi? întrebam eu cu o blondă 
seninătate şi fredonam cu chinuit accent flamand: Les bourgeois c´est 
comme les cochones / Plus ça devient vieux, plus ça devient bête… 

Ca de obicei însă, nicio Bunăvestire nu se întrezărea prin perdeaua 
groasă de ceaţă a complicităţilor de tot felul, astfel încât, deocamdată, mereu 
deocamdată, trebuia să mă mulţumesc cu triumful de a fi ajuns, în urma 
unor supercalifragilistice demersuri bine unse cu euro-căpşuni, din Land of 
Cois în Land of Choice - adică, primul din coadă, în clasa a XII-a, de 
engleză-franceză, a Liceului Teoretic Euxin.  

Drept pentru care, chiar în după-amiaza istorică în care îmi 
descifrasem interactiv destinul pe isjcta.ro, mă şi hotărâsem să pornesc într-
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o scurtă expediţie de  recunoaştere la faţa locului, ca să mă încredinţez cu 
ochii mei că edificiul se mai afla încă pe temeliile sale semicentenare şi că 
nu fusese transformat peste noapte în popicărie, cabaret sau cazinou, precum 
se mai întâmplase din loc, în loc, începând cu librăriile, dispensarele şi 
bibliotecile de cartier.  

Spre seară, după trei săptămâni de caniculă, câţiva nori ameninţători 
de furtună se rotiseră nehotărâţi  pe deasupra oraşului, se decărcaseră apoi 
cu vuiet de cascade, fiind iute înghiţiţi de aburul verde al mării, după ce 
câteva şuvoaie fremătătoare inundaseră intempestiv aleile labirintice dintre 
blocuri, iar gardurile vii şi copăceii de toate neamurile se desfăcuseră abia 
perceptibil spre cer, expirând miresme exotice, de păduri prea îndepărtate. 
Aşa că, ascuns pe jumătate sub cipilica mea antitero, mă strecurasem ca un 
emoid singuratic prin umbra zidurilor, pentru că niciunul dintre foştii mei 
colegi de generală nu mai optase vreodată pentru Şcoala de Limbe sau 
Dresajul de Păsărici, cum era alintat, în variantele cele mai civilizate, 
singurul liceu din oraş cu profil eminamente filologic; ţinând cont şi de 
faptul că raportul oficial dintre băieţi şi fete era de nouă la sută. Mai mic 
chiar decât al eunucilor din haremurile Orientului, băi  franzelă cu lapte! 

Hambarul, scufundat între sălcii şi plopi, părea să fie relativ sănătos, 
dar poarta din spate era atât de bine înfăşurată în sârme şi lanţuri, încât 
numai la indicaţia şuierată din mers a unui gorobete pe bicicletă, am reuşit 
să mă strecor în curte printr-o fantă ovală, sfâşiată la început ca un buzunar 
de iapă, dar lărgită progresiv prin eforturile colective ale romeilor şi 
juliatelor lor, însetaţi de zări albastre, frunză verde şi iarbă moale. Ce caut 
eu p-aici, fratele meu? m-am întrebat fără glas când, deşteptat ca din somn,  
m-am oprit la marginea unei băltoace platinate, sub panoul de baschet de 
lângă intrarea elevilor, unde, învârtindu-mă chiuind pe-un picior, am mimat 
o aruncare meseriaşă înspre cercul metalic, care lipsea cu desăvârşire.  

- S-a afişat ceva de ultimă oră? a întrebat pe neaşteptate o voce din 
neant şi, când m-am răsucit înapoi pe călcâie, un înger abia coborât din al 
nouălea cer mi s-a arătat în toată splendoarea lui cumplită (apud Rilke), 
fluturând ca un abur galactic printre umbrele umede ale înserării. Era ca şi 
cum mingea mea nevăzută, de baby-dummy, ar fi doborât, din întâmplare, o 
angelică făptură invizibilă, care făcuse imprudenţa să planeze prea jos. Aş fi 
vrut să-i spun asta, dar nu ştiam cum să încep, conştient că, şi-aşa, mă cam 
făcusem de dude. 

- Mă gândeam că or fi afişat elevii care au fost transferaţi aici, a 
murmurat ea cu palmele încleştate pe piept. 

- Păi,  rezultatele transferurilor s-au publicat pe situl inspectoratului 
încă de acum vreo două ore! Şi spun asta în cunoştinţă de cauză, pentru că 
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sunt in the middle of the Game. Sau te pomeneşti că iar li s-a blocat 
serveru'?  

- Chestia e că eu nu prea apar pe tabelu-ăla al lor, a psalmodiat ea ceva 
mai tare. Adică, într-un fel, sunt şi acolo… Sunt cu numele, cu şcoala de 
provenienţă, cu mediile din primii trei ani, cu… În afară de liceul pentru 
care-am optat, …pentru că prima mea opţiune a fost Euxin, iar media 
generală de nouă şapteş'trei, mi-ar fi ajuns şi pentru oxfordu-cambridgelui… 
Numai că, pe jegul lor de computer cu bile, sunt aruncată tocmai pe la 
Burebista… şi încă la mate-info! Ca să nu-ţi mai povestesc că se lipeşte 
matematica de mine ca cocoşatu' de gard.  

(Simple coincidenţe! mi-am spus atunci în gând, dar acum ştiu că nu 
există coincidenţe, că totul este  numărat, cântărit, împărţit - mane-tekel-
fares - cu mult înainte de a face cunoştinţă, urlând, cu această Vale a 
Plângerii.)  

 
2. 

În timp ce vorbea, am avut timp s-o studiez fără ostentaţie. Era o 
blondă de-adevăratelea, cu ochi verzi-albaştri, de păpuşă vintage, subliniaţi 
discret cu două linii de  fard vernil-violet, care ar fi putut să fie numai haloul 
abia perceptibil al privirilor ei. Surâdea dezolată şi îşi freca năsucul roz cu 
palma strânsă în pumn, ca şi cum ar fi fost pe punctul să dea apă la şoareci. 
Nici nu ştiu dacă era frumoasă, dar prin rochia umedă, de un alb agresiv, i se 
ghiceau sânii Sweet-Sixteen şi picioarele înalte, de Barbie Doll, cu 
apreciabile perspective de a se ridica, într-o zi, pe podiumul cel mai înalt al 
tuturor belelelor-bipede-ale-lumii.   

- Laura, a şoptit ea pe neaşteptate, fără să-mi întindă mâna. 
- Victor, am răspuns eu cu palma deschisă în gol. 
- Dar uite că nu s-a afişat nimic! Nici în faţă şi nici aici. 
- Păi, clădirea pare abandonată cam de când cu vacanţa de vară şi nici 

nu cred că, în seara asta, s-ar mai putea întâmpla vreo minune. 
Aşa că am ocolit cu prudenţă prin dreapta, strecurându-ne pe trotuarul 

îngust dintre perete şi gardul de tuia, până pe treptele de la intrarea 
profesorilor, unde am inspectat încă o dată,  fără surprize, anunţurile 
decolorate, lipite prin interior. Aflasem între timp că se transfera de la un 
liceu cu profil asemănător din Medgidia, şi că nu va fi necesar să dea vreo 
patru diferenţe, ca mine. 

- Acum, ca să nu te trezeşti definitiv la Burebista, va trebui să ceri, cât 
mai iute posibil, o audienţă la inspectoarea generală… Chiar mâine 
dimineaţă, la prima oră… De fapt, nu tu, ci părinţii tăi. Iar asta numai dacă 
nu eşti, printr-o fericită coincidenţă, copilul din flori al ministressei 
educaţiei-indo-europene sau legendara soră-moştenitoare a fraţilor legume... 
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Dar fata în alb coborâse îngândurată treptele şi se apropiase cu paşi de 
balerină bolnavă de iedera despletită care acoperea ca o cortină ambele 
porţi. Pe urmă, aducându-şi aminte că nu e singură, s-a întors din profil şi 
m-a aşteptat cu faţa pe jumătate ascunsă în feregeaua blondă a părului. I-am 
pus palma pe umăr, un gest amânat, ca să-i explic că n-ar trebui să-şi facă 
griji inutile, pentru că, în ultimii ani, au fost zeci de erori asemănătoare, 
care, pe blat sau cu trecătoare tam-tamuri de presă, s-au rezolvat, cel mai 
des, în favoarea bunului simţ.  

Rar moment de tandreţe, întrerupt de implozia prevestită  a lumilor, 
când o huruială de stânci absorbite din cer şi o detunare de impact planetar 
s-au prăvălit aproape instantaneu printre noi, amplificate de pereţi în largi 
ecouri funky-hard-metal.  

Ne-am revenit îmbrăţişaţi fără voie sub cernerea de calcar friabil şi,  
înfăşaţi din cap până-n tălpi într-o pudră izinită de cretă care ne tăia 
respiraţia, ne-am privit cu ochi sticloşi, de păsări înspăimântate. Şi doar 
mult mai târziu, contemplând prăpădul din jur, am priceput că basorelieful 
de şase pe patru care acoperea o bună parte a etajului întâi se desprinsese de 
pe perete şi, înmuiat de ploaie, probabil,  se prăbuşise ca o uriaşă palmă de 
muşte peste platforma  din faţa intrării, acolo unde ne aflasem amândoi doar 
cu câteva clipe înainte. Iar bucăţile mai solide trecuseră prin geamuri ca 
nişte obuze brizante sau se  risipiseră printre tufele sălbăticite ale grădinii. 
Ulterior, am aflat că era vorba despre un panoramic basorelief în ipsos, 
reprezentând divinităţile protectoare ale Tomisului (Fortuna, Pontos şi 
nimfele sale), confecţionat la comandă şi instalat acolo de primul director al 
liceului, care păstorise aşezământul cu mână de fier, până în 1990, când îi 
urmase, se zice, unul dintre cei mai jalnici  fesenari  ai momentului. Dar 
deasupra, pe zid, mai rămăsese doar o hartă peticită şi haotică, semănând cu 
fosta URSS, iar toate petele acelea întunecate, împreună cu urmele palide de 
gips, cu insulele albe de var şi cu zonele roşcate de cărămidă arsă îmi 
aminteau de Guernica lui Picasso, aşa cum o întrezărisem cândva, într-un 
manual jerpelit de educaţie plastică. 

Dar, deşi asurziţi pe jumătate, am auzit totuşi urletele de răscoală şi 
ameninţările nedesluşite care coborau în tornadă dinspre blocurile apropiate 
sau soseau în valuri de la alimentara din colţ, iar, când am ieşit, umăr la 
umăr, în stradă, vreo câteva başoldine desculţe ne-au placat în sudori, ca la 
rugby, în vreme ce o mulţime amestecată se îngrămădea în delir din toate 
părţile: 

-  Ăştia e! ăştia e! că i-am văzut io du pă scări. Uite, să-mi saie mie 
ochii dân cap chiar acu'!  

- Pune, fa, laba acilişea, să nu scape borfaşu' aista, că uiti-ti cum ie dă 
mascat! Fira-ţi ai dracu' dă tiroriştii  lu'  Piaţa Chilii, să fiţi!  
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- Alo, miliţia? Miliţia! Cum poliţia? Păi, dacă-i poliţia, atunci să vie 
poliţia, dom'le! 

- Lăsaţi-i, bre, în pace, că e neşte copii. Uite, ăsta n-are nici douăj dă 
ani.şi e spân ca oala, săracu'.  

- Adecă să ne dărâme şi şcolili, Maica Ta, Doamne, fi'ncă nu le mai 
place lor să puie deştiu' p-o carte!  

- Ăştia e drogaţi, nea Mărine! Alo, vecine, nea Gică, ia veniţi, bre, 
încoacişea, că ne  ia balibanii-ăştia  beregata, ca la curce! 

- Opaa, păi, ăsta-i chiar Ben Laben în persoană, frati-mio! Ia fii pă 
fază, la cum beleşte ochiu'  la mine! Ai sictir, bă, liftă pidoznică! 

 
3 

În cele din urmă, miorlăind leşinat, îşi făcuse apariţia un echipaj de la 
circulaţie, cu doi agenţi tocmai scoşi de la pleaşcă, dintre care unul mai solid 
la burtă ne smulsese din labele balabustelor, ne îmbrâncise pe bancheta din 
spate a loganului (o ţeapă de-aia penală de şaptezeci de mii de euroi jupuiţi) 
şi ne atrăsese atenţia să nu facem valuri, dacă nu ţineam neapărat să ne 
plimbe prin tot oraşul, împodobiţi cu brăţări şi belciuge. Apoi, amândoi, ca 
nişte bravi detectivi, care este, au cercetat dezastrul cu palmele-n şolduri, au 
scuipat în toate vânturile, s-au zgâit la harta murdară de deasupra intrării, au 
dat cu bombeul în câte-o bucă sau în câte-o ţâţă de nimfă dezmembrată (Ia 
uite ce balcoane meseriaşe avea asta, băi frate!?), iar când s-au edificat pe 
deplin, au pus pe-un amărăştean să lege poarta cu sârmă şi să rămână de 
planton, până la noi cercetări. 

-  Hai, că te văd veteran de război, l-a încurajat agentul-şef. Să nu 
treacă nici pasărea-n zbor! 

- Războiu' nu l-am prins eu, să trăiţi, da' am făcut mai bine dă doi ani 
dă armată la grăniceri, pă Prut… Când cu Ciocoslovachia şi cu tancurili, ştii 
dumneata... 

 
4 

În sfârşit, fără interviuri zadarnice, am fost debarcaţi la sediul poliţiei 
municipale, unde ne-a luat în primire un alt agent, nu se ştie de care, pentru 
că nici el nu s-a recomandat şi nici noi nu cunoşteam gradele. Pe urmă, am 
fost imediat conduşi, fiecare în alt birou, ca să dăm declaraţiile de rigoare şi 
să lămurim nişte chestii - careee… aşa e legal, zambilica lu' tata! 

- Părinţii tăi ce sunt? a fost prima întrebare - mereu aceeaşi, după 
străvechea învăţătură a lui Zamolxis, conform căreia  cine se arde cu ciorbă 
suflă şi-n iaurt!  Iar pufarinul în uniformă, care mă luase-n primire ca pe-o 
ladă de marmeladă, n-avea niciun chef să se lege la cap, mâine-poimâine, cu 
avocatul lu' Baştanu' Tomitanu' care să-l acuze, printr-un volatil telefon cu 
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taxă inversă, de abuz în serviciu, de  încălcarea gravă a drepturilor unor 
adolescenţi olimpici şi de linşaj moral asupra unor savanţi în curs de 
dezvoltare. 

- Tata e mecanic agricol în Spania, iar mama lucrează laaa... la o 
chestie de confecţii textile... ca să-i zicem aşa... 

- Foarte bine! Foarte bine! Atunci, pune mâna pă pixu' dă colo, 
complectează formularele şi, pă ormă, scrie tot ce ştii despre incidentu' cu 
distrugerea intenţionat-dân greşeală a bunului public. Şi hai că nu e 
aventurile lu' Şogunu, aşa că dă-i mata repede dân condei, până mă ocup eu  
puţin şi dă mireasa dă dincolo. Că, i-auzi, ia,... fata care mă iubeşte / habar 
n-are că sunt peşte / şi vrea verghete pă deşte... 

O vreme, după plecarea lui, am avut senzaţia că toţi pereţii sunt 
antifonaţi, tip Secret Service, însă, după ce spaima dintâi s-a mai estompat, 
am început să disting, ca de la mari depărtări, un du-te vino de paşi în târlici, 
o voce de vată care parcă ghicea în cafea, rostogolirea unor zaruri de cretă şi 
picătura chinezească a unui robinet strangulat. 

DECLARAŢIE, am caligrafiat eu în cele din urmă, cu majuscule 
îngroşate şi am continuat ca într-un dicteu automat, pentru că mă simţeam, 
instinctiv, ca un  habarnaist din ăla rău fitilat, din mijlocul unei  farse 
răsuflate de-a lui Şukaru: 

Subsemnatul, Victor Delea, mult mai cunoscut pe plan internaţional 
sub numele de cod Carlos Şacalu, declar că, în seara zilei de14septembrie, 
însoţit de complicea mea legendară, Laura X, zisă şi Bomba cu Ceas, care a 
fost paraşutată cu numai două ore în urmă pe teritoriul eternei şi 
fascinantei Românii, am încercat, conform unui plan diabolic, conceput în 
peşterile secrete ale Kogaionului, să distrugem din temelii Liceul Teoretic 
Euxin, unde principala limbă de studiu a fost şi a rămas limba engleză - 
considerând, dintr-un  firesc ortodoxism  fanatic, că răul ar trebui stârpit 
încă din rădăcini şi că niciun sacrificiu nu e zadarnic pentru a salva 
omenirea din ghearele imperialismului american şi a satanicei sale 
influenţe culturale. 

Menţionez că, printre adepţii entuziaşti ai acestei acţiuni radicale, s-
ar putea număra şi peste un sfert dintre profesorii care ne-au îndrumat şi ne 
vor mai îndruma paşii către Visul de Aur al Omenirii (Lor), precum şi o 
parte ceva mai mică a elevilor (Lor). 

                                                                 Semnătură:  indescifrabilă. 
 
- Opaaa, deci ce-avem noi aici? a constatat poliţaiul meu, fără umbră 

de zâmbet. Deci, mai întâi şi-ntâi, denigrarea adusă, pe cale scrisă, prin 
ofensarea unui reprezentant al autorităţii publice, aflat în exerciţiul 
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funcţiunii. Deci o infracţiune care, după toate legile în vigoare, se cam 
pedepseşte în diferite feluri, băi Sulică!  

Iar, după ce-a apăsat un buton ascuns pe undeva, pe sub masă, a apărut 
un antropomorf de una sută cinzeci de kile, cu pantaloni de miliţian şi cu un 
tricou Crimbo-Gaz, care s-a oprit la un pas în spatele meu, aşteptând. 

- Bă Nae, ia-i lu' jmecheru' ăsta amprentele dă la ambele labe, fă-i 
nişte poze moacă-profil, bagă-l în baza de date şi-n pizda mă-sii şi dă-i un 
şut în rozetă pă uşa din dos, că, precis, o să-l mai vedem noi p-aici. 

 
5. 

Când am ieşit, se întunecase de mult, dar tot am mai fluturat vreo trei 
sferturi de oră pe sub zidărie, frecându-mi palmele pe tencuială, ca să scot 
rahatu' ăla negru de pe degete şi sperând s-o revăd pe Laura pe care aproape 
că o uitasem câtă vreme fusesem pe post de cobai într-un experiment care ar 
fi putut primi orice nume de cod, de la Dracula la  Păcălici. Iar când am 
scăpat de-acolo, ca dintr-o altă dimensiune spaţială, eram aproape convins 
că drumurile noastre s-au despărţit definitiv şi că (Delete! New file!) 
întâmplarea nici n-ar mai merita povestită, fiindcă, oricum, nu s-ar fi găsit 
mulţi s-o creadă - nici măcar fosta mea dirigintă, care se pulveriza de mirare 
când i se povestea, de exemplu, cum paznicul şcolii se colora noaptea în 
verde şi umbla pe coridoare cu nişte antene vibratile pe cap.  

Ceva mai târziu însă, când zăceam cu ochii lipiţi pe tavan şi cu mâinile 
încrucişate pe piept, Laura mi s-a arătat iarăşi - la început, într-o statuară 
ipostază de Fortuna Pontica, cu un deget profetic îndreptat către slăvile 
cerului, dar prăbuşindu-se apoi în genunchi, înveşmântată în albul orbitor al 
unui vechi videoclip cu Madona (I hear your voice, it's like an angel 
sighing…), ca să-mi şoptească, printre gratiile unei puşcării infinite, că o 
uriaşă maree de beznă (energia neagră a universului, probabil) se revarsă 
de pretutindeni, din cer, desfăcându-se, chiar acum şi aici, (Uite! Uite! 
Uite!) în evantaie de făpturi întunecate ale iadului: Toate negre! Toate negre 
şi rele!  

- Numai că adevărata apocalipsă, i-am spus eu ostenit, va veni doar 
atunci când toate făpturile astea, ignorante acum, vor căpăta conştiinţă de 
sine şi vor începe să emită idei, teorii, teoreme, axiome şi alte aproape 
infinite forme de masturbare spirituală în masă… 
 

6. 
Pe urmă, pipăind cu ochii închişi, am pus un CD cu Rock Ballads 

(selecţie proprie), am stins veioza şi cred că am adormit după prima 
melodie, pentru că, mai târziu, pe hotarul fragil dintre veghe şi vis, îmi 
reveneau obsedant în memorie doar vocea plânsă a lui Robert Plant şi un 
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singur refren, reluat mereu de la capăt, ca pe un disc stricat de gramofon:  
There's a sign on the wall / but she wants to be sure / cause you know / 
sometimes / words have two meanings... 

Apoi, în liniştea fierbinte a nopţii, ecranul argintat al perdelelor s-a 
aburit progresiv, ca în filmele foarte vechi, şi am zărit o nălucire de sclipiri 
şi de umbre care se decolorau şi se risipeau în întuneric, ca şi cum pelicula 
pe care fuseseră înregistrate se ofilea ea însăşi în evanescenţe de frunze 
moarte şi de jar pâlpâind sub cenuşă. Din când în când, se înfiripau 
contururi mai desluşite, care îmi aduceau aminte de o candelă cât un căuş de 
copil, fumegând sub o imagine învălmăşită şi la fel de nesigură ca apele 
tulburi care se scurgeau  acum despletite peste fluturarea iluzorie a 
mătăsurilor. 

Peste câteva clipe însă, ceaţa s-a spulberat de la sine şi, pe oglinda 
ferestrei, a apărut, cu o claritate celestă, controversata icoană a bunicilor 
mei, pictată cu migală de miniaturist de către un profan anonim, al cărui 
prim model trebuie să fi fost fresca Judecăţii de Apoi de pe peretele de nord 
al Voroneţului. Dar icoana cu pricina, o copie ieftină, pe hârtie lucioasă şi 
stângaci înrămată, fusese cumpărată de mam-mare de la un geamgiu cocoşat 
care bântuia periodic satele dobrogene dintre Constanţa şi Tulcea cu aceeaşi 
căruţă apărată de un coviltir peticit  şi trasă de aceleaşi două iepe sure, tot 
mai deşelate şi mai năpârlite, de la an la an. Noi, copiii, îl acompaniam în 
alai gălăgios, de când intra în sat şi până la locul său de popas din spatele 
morii - şi nu numai pentru că avea antice jucării cu mărgele din sticle 
multicolore sau oglinjoare ovale, cu calendare şi iconiţe, ci şi pentru că era 
singurul cocoşat pe care noi îl văzusem vreodată. 

- Cât ai dat, fa, pă ea? o întrebase tata-mare, apropiindu-se cu 
prudenţă, când bunica dezvelise icoana din marama în care o adusese şi o 
aşezase cu faţa în sus pe pat, ca să-i ia maul. 

- Ioteee, o găleată dă boabe, acoloşa, minţise baba grăbită, pentru că, 
după lungi şi înverşunate târguieli, preţul fusese, de fapt, întreit. Da' să ştii 
că era cea mai mare şi cea mai încolorată d-acolo! 

- He, heee, heeeeee, se distrase moşul, după ce o studiase mai 
îndeaproape. Să ştii că face toţi banii! şi se închinase larg, pentru prima oară 
după mulţi ani. Păi, în icoana asta a ta, fă,  sunt mult mai mulţi draci, curve 
şi păcătoşi, decât or fi trecut pân iad, dă la moş Adam şi până la moş Zaharia 
ăsta, pă care v-aţi grăbit să-l tămâiaţi şi să-l îngropaţi mai alaltăieri. Ia 
numără şi tu toate fleoarţele alea răscrăcăiate şi cu cu ţâţele la buric şi toţi 
pidosnicii ăia cu bucile cât dovlecii şi pă urmă, îmbracă-te frumos şi du-te 
cât mai degrabă la popa Arici, ca să ţi-i sfinţească sau să-l apuce damblaua 
şi să te dea de-a dura la gârlă, cu ei dă gât. (Iar, dacă biata mam-mare nici n-
avea cum să numere orice depăşea degetele sale de la mâini şi picioare, i-am 
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numărat eu în mai multe rânduri, constatând de fiecare dată că, într-adevăr, 
numărul nelegiuiţilor care se prăbuşeau în delir între fălcile Balaurului de 
Foc era de vreo zece ori mai mare decât numărul drepţilor. Căci peste tot, 
colcăiau, în turme voluptos zugrăvite, fie necredincioşii - turcii, arabii, 
evreii..., fie cei ce călcaseră dreptele porunci - ereticii, ucigaşii, desfrânaţii, 
tâlharii, zarafii, pizmaşii, zavistnicii..., fie chiar fiarele sălbatice - lupul, 
hiena, dragonul..., care, cu sau fără voia lor,  îi sfâşiaseră şi-i îmbucaseră 
adesea pe mărturisitorii dreptei credinţe şi care erau chemate acum să le 
verse degrabă trupurile în tabăra credincioşilor şi să se întoarcă apoi spre 
osânda grozavă a pârjolului nepieritor. Ca să nu mai vorbim de diavolii 
înşişi, migălos zugrăviţi în toate împieliţările şi poziţiile lor specifice.)     

- Ieteee, mi-mi place, protestase mam-mare, şi tot am s-o pui aci, pă 
păriete!  Că popaaa... să-şi vază dă icoanele dân biserica lui, şi nu dă la mine 
dân casă. 

Ca atare, noua achiziţie fusese aninată, cu mare evlavie, pe peretele de 
la răsărit, din Odaia 'a Mare. De aceea, mi-o şi aminteam cu atât de multe şi 
de surprinzătoare amănunte, pentru că, culcat pe spate în semiîntunericul 
camerei, care chiar mirosea a busuioc şi-a gutui, o privisem, câteodată, ore 
în şir - mai ales, în nopţile senine de vară, când lumina gălbuie a candelei se 
îngemăna cu lucirea palidă de pe Calea Robilor, care se scurgea până-n zori 
prin ferestrele înalte şi înguste, sporind atmosfera aceea de sihăstrie 
împăcată cu sine. Naivitatea figurilor, amintind de stilizarea amuzantă a 
icoanelor pe sticlă, dovedea că pictorul necunoscut chiar trecuse pe la 
Voroneţ, dar culorile intense şi sclipitoare, precum şi perspectiva mult mai 
realistă a întregului trimiteau la Judecata lui Mighelangelo, pe care puţini se 
puteau lăuda că au admirat-o chiar pe altarul din Capela Sixtină. 

Oricum, şi pe icoana noastră (căci, cu timpul, devenise a noastră), 
undeva, deasupra, revărsat şi bărbos, se afla Însuşi Dumnezeu-Tatăl (care, 
de fiecare dată, îmi aducea în faţa ochilor un roşcovan Moş Crăciun de 
abecedar), iar dedesubt, străluceau Iisus şi Apostolii Săi, în spatele cărora se 
pierdeau, spre zările senine, oştiri himerice de îngeri cu figuri vesele de 
fetiţe obeze şi cu cercuri de lucoare verzuie în jurul capetelor. Şi, imediat 
sub tălpile Fiului şi în centrul imaginii, se detaşa Balanţa Răsplătirii şi a 
Osândirii, cu cele două talgere ale sale, pe care se aruncau, una câte una, 
faptele milostive sau netrebnice ale omului - reprezentat, pe hotarul 
nestatornic dintre bine şi rău, ca un adolescent rătăcit şi  înfricoşat, dar care 
părea să se aştepte deja la tot ce-ar putea să fie mai rău pentru el. (Bă, 
fraieru' ăsta cufurit chiar seamănă cu de-alde tine, îmi spusese văru' meu 
Costel, anul trecut, de Crăciun, când îi arătasem icoana salvată întâmplător, 
dar semnificativ, exact în momentul în care noii proprietari, schimbând 
acoperişul, aruncaseră la gunoi mai toate obiectele înghesuite prin pod.)  
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Ca şi la Voroneţ, din dreapta, dinspre vâlvoarea Gheenei, se desluşeau 
cete de drăcuşori rotofei, ca nişte motani încălţaţi, care, cu prăjini, cu 
pripoane şi cârlige, se hârjoneau pe sub talgerul anatemei, căutând să-l tragă 
cât mai jos şi să-l împovăreze cât mai mult, ca să pună gheara pe trupul şi 
sufletul celui aflat înaintea înfricoşatei judecaţi - pentru a-l târî apoi, 
chiuind, înspre cataracta de văpăi a focului veşnic. Şi nu pot să uit cum un 
diavol mai scund şi mai bosumflat decât toţi izbutise să ajungă pe talger şi 
cum se frământa de acolo să întindă o cange însângerată înspre gâtul de 
găină golaşă al învinuitului. (Plus satisfacţia sadică pe care, copleşit de 
repulsie, o recunoscusem ceva mai târziu pe chipul dispreţuitor şi sarcastic 
al păpuşii malefice Chucky, ca o dovadă în plus că Răul, în toate ipostazele 
sale, nu se pierde niciodată-n tenebre, ci doar se transformă, dând dovadă 
uneori de o dezolantă lipsă de imaginaţie.) 

Dar spre dimineaţă, imaginile atât de vii ale visului se estompaseră 
umed, ca pe o frescă spălată de ploaie, ale cărei puţine culori începuseră să 
se stingă şi ele, amestecându-se într-o plumburie pâclă de toamnă, iar pe 
ecranul fluturând al perdelelor mai rămăseseră doar câteva năluci de ipsos, 
plutind printre insulele sângerii ale cărămizilor dezgolite şi printre norii 
tulburi de var. 

Abia atunci, mi-am dat seama că priveliştea zbuciumată a Judecăţii se 
destrămase şi se risipise odată cu primele unduiri ale zorilor, pentru a face 
loc, cu rafinată viclenie, imaginii pe care ieri, înainte de a fi împachetat şi 
umflat din faţa şcolii, o descoperisem pe zidul devastat de deasupra intrării 
profesorilor şi care se adăugase, iată, experienţelor mele existenţiale, printr-
un la fel de perfid cadou al destinului. 
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”E o poezie a contrastelor, a imaginilor tari, a 
metaforelor acide, a expresiilor neîmblânzite, eliberate de 
combustia vieţii petrecute în cetate, „prin sufletul 
veacului”. Şi de sentimentul vinovăţiei. ” 

 
 
 

 

O viziune spirituală asupra existenţei în tranziţie 
la Virgil Diaconu 

   
     un eseu de Gheorghe Mocuţa 

 
Libertate, destin, opiu 
 
 Poezia lui Virgil Diaconu îşi trage seva din adâncuri. Preocupat de 
înţelegerea profunzimilor, nu fără o anumită crispare, şi de căutarea sinelui, 
însoţit de un daimon, sufletul peregrin al poetului îşi caută sensul 
parcurgând purgatoriul existenţei cu paşi mărunţi, ceea ce nu-l împiedică să 
se ridice prin parabolă „deasupra tenebrelor”. Poemele sale măsoară 
fragilitatea fiinţei şi rezistenţa ei, căutând punctul vulnerabil al creatorului/ 
creaţiei, o natură dublă, Faptul comun şi erezia. Explorator al sinelui, al 
liniştii şi al tenebrelor, aşa cum îl arată primele cinci volume publicate pe 
parcursul a 25 de ani, (Departele Epimenides, 1976; Depărtarea lăuntrică, 
1980; Călătorie spre sine, 1984; Discurs despre linişte, 1989; Deasupra 
tenebrelor, 2001) poetul atacă motivul poeziei ca opiu, ca poartă spre vis şi 
cunoaştere, spre transcendent. Intervalul său stilistic cuprinde, de o parte, 
orgoliul, emfaza, de alta, umilinţa, rătăcirea, înfricoşarea, tulburarea. Din 
pendularea între cei doi poli ai discursului se naşte un discurs dramatic, 
himeric, profetic: 
 „Eu sunt poetul dispărutei spiţe 
 Vorbesc cu mierla prin câmpul de linişte 
 cu hârca iarnă tratez pentru aşteptatul cireş. 
 O cârtiţă îmi dictează tratatul despre întuneric, 
 Tratat pe care, de la o vreme, îl scriu cu ochii închişi.” 
      Volumul Opium (2002) este un tratat numai bun pentru consacrarea 
poetului piteştean care între timp a devenit animatorul şi sufletul revistei 
„Cafeneaua literară”. Eseul său, Libertate şi destin, 2005, scris în urmă cu 
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peste 20 de ani a fost citit la vremea respectivă chiar de filosoful Constantin 
Noica şi a primit girul său pentru frumuseţea gândirii şi limpezimea stilului. 
El devine interesant astăzi prin prisma preocupărilor tânărului creator şi  a 
interesului său pentru tema libertăţii în plin regim „totalitont”, cum ar zice 
Luca Piţu. Simpla enunţare a titlurilor devine un afront pentru orizontul 
ideologic şi politic în care ne înglodarăm: Libertatea persoanei; Persoana 
ca subiect al libertăţii; Proiectele persoanei. Altele se potrivesc şi 
vremurilor noi: Libertatea de a ne împlini în mediul de valori, Puterea în 
ţara tăcerii şi altele. Idei „periculoase” şi „duşmănoase” în acelşi timp, care 
cereau mult curaj pentru a fi puse pe hârtie: 
 „Cu totul altfel stau lucrurile în societatea totalitară, care face tot 
posibilul să blocheze accesul persoanei la valorile universale şi la bruma de 
valori scăpată prin fisurile sistemului. Şi tot ea este aceea care strangulează 
creativitatea şi valorile prin care autoritatea totalitară îşi vede ameninţate sau 
dizolvate propriile „valori”. Lupta surdă sau deschisă pe care istoria 
societăţilor nedemocratice ne-o dezvăluie este tocmai lupta dintre proiectele 
valorice (în care persoana îşi caută împlinirea) şi pseudovalorile oficiale, 
impuse, care  ne desăvârşesc mediocritatea.” 
 
Revoltă şi resemnare 
 
 Volumul Lepre şi sfinţi, 2007, vine parcă să ilustreze tema libertăţii 
şi a destinului, aplicată la realitatea românească şi, desigur, la propria 
biografie. El este expresia unui protest dezlănţuit, cu accente vitriolante, la 
adresa celor care deţin puterea şi continuă să ne manipuleze sistematic, în 
funcţie de schimbarea guvernelor, în lunga noastră tranziţie. Spre deosebire 
de volumele anterioare în care lăuntricul, sinele, „călătoria spre sine” sau 
jurnalul erotic constituie substanţa tematică  şi motivele liricii de ultimă oră, 
Virgil Diaconu îşi descoperă acum o vocaţie şi o reacţie pamfletară, o ură 
neîmpăcată faţă de puterea politică şi o amărăciune incurabilă faţă de mersul 
lucrurilor. Nu ştim dacă autorul scrie şi articole de atitudine, dar se vede că 
în demersul său liric mocneşte un civism violent, cu imagini expresive şi 
deprimante, cu metafore pitoreşti, o revoltă nedusă parcă până la capăt: 
 „E vremea căpătuiţilor şi a faunei politice 
   A ştiucilor vorace cu solzii în seceră. 
   Şi a vulpilor cu două ieşiri. 
   E vremea cârtiţelor întunericului. 
   Şi vremea cloştilor care votează cu patru aripi, 
   Pline de devotament faţă de liderul cuibarelor. 
   E vremea lor! A hienelor propagandistice şi a ţiparilor 
   care se strecoară elegant printre degetele împietrite 
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   ale justiţiei. E vremea viermilor de serviciu! 
   Şi a lipitorilor, care nu fac osebire între sângele de stânga 
   şi sângele de dreapta. Şi vremea lebedelor de palat este, 
   a bordelinelor menite să lustruiască cu graţia lor 
   falusul acestei democraturi purulente. Să-l lustruiască, 
   pentru ca noi să juisăm iarăşi în faţa televizoarelor, 
   a democraturii color … Noi, care am lăsat Revolta 
   să moară pe străzi.” 
 E o poezie a contrastelor, a imaginilor tari, a metaforelor acide, a 
expresiilor neîmblânzite, eliberate de combustia vieţii petrecute în cetate, 
„prin sufletul veacului”. Şi de sentimentul vinovăţiei. Poezia Secol care 
deschide volumul este poemul-matrice din care se dezvoltă întreaga viziune. 
Cavaler al tristeţii şi vânător al fiarei, poetul nu ignoră lupta cu timpul: 
 „Râde şi bate la tobe tristeţea mea/ strigă şi cântă.// În adâncuri se 
mai deschide cu mine o treaptă…// Ce arme să ai împotriva securilor orei?” 
 Sentimentul înstrăinării, declanşat de tăvălugul globalizării şi al 
instrumentelor de monitorizare nasc noi nelinişti şi îl derutează pe omul 
obişnuit cu orizontul mioritic şi cu valorile autohtone. Poetul dă glas 
revoltelor şi utopiilor sale, anacronismelor şi ereziilor, gândurilor sale 
„atomice”. Schimbarea sferelor de influenţă,-  cea rusească e înlocuită de 
cea americană,- nu reprezintă pentru fiinţa fără apărare decât o schimbare a 
formei, un mod de a manipula viitorul care „abia începe”. Noua ordine 
înseamnă tulburarea viziunii, deruta, inadaptarea, dezamăgirea şi chiar 
moartea. Poemele discursive de atitudine politică şi socială precum 
America, Bâlciul de turtă dulce, Fabrica de vise, Absolutul, Mântuirea 
tricoloră, în care tonul grav se împleteşte cu sarcasmul, alternează cu poeme 
curate, limpezi, de un lirism subtil precum Îngerul, Plecare, Turn, 
Învingător.  
 
Retragerea în scriptorium  
 

 Întreaga viziune asupra existenţei din primul ciclu e construită pe 
contrastul „lepre şi sfinţi” care dă titlul volumului. E un prilej de a medita 
asupra rostului poetului în tranziţie, în condiţiile noii ordini şi a noilor crize; 
există mai multe figuri care ilustrează ipostaze ale poetului: „copilul 
pădurii”, „schimnicul”, „străinul”, „Icar”, „cel cutezător”, „cel răstignit”. 
Figura poetului cetăţii care participă la manifestările cetăţii are şi ea o 
încărcătură profetică, prin contrast şi minimalizare: 
 „Poetul s-a întors în Piaţa Revoluţiei./ El încă nu a pus stăpânire/ pe 
lucrurile neînvinse din inima lui./ El ţine calea dobermanilor 
guvernamentali/ şi a patricienilor petrolului. Şi aplaudă/ când trece primarul 
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însoţit de cohorta lui de spinări îndoite.// Uneori noaptea pune stăpânire pe 
el,/ alteori, pune el stăpânire pe noapte.// Îl ştie toată lumea şi nimeni nu îl 
ştie.” (Poetul) Lupta dintre sincronism şi protocronism continuă şi îl obligă 
pe creator să schimbe perspectiva, să se identifice cu „viaţa cireşilor 
înfloriţi”, cu „flacăra trandafirului”. Ipostaza poetului militant e înlocuită cu 
aceea a retragerii „în scriptorium”; meditaţia ia locul activismului.  
 Volumul conţine şi un studiu care adânceşte căutările creatorului în 
direcţia teoretică, Poezia modernă şi destinul ei. Poetul se simte în largul 
său într-o modernitate normală şi respinge ideea unui postmodernism 
inautentic, operă a raţiunii sărace, opera-pastişă sau compilaţiile literare. 
Dacă ar fi să-i încadrăm opera întruna din categoriile cu care operează, lirica 
sa recentă ilustrează „poezia ca viziune asupra existenţei”, şi anume cea 
„spirituală”. 
 Influenţat de filosofia şi modelul lui Noica, Virgil Diaconu aruncă în 
luptă, cu spirit polemic, toate ideile care îl macină. Robusteţea lor ni-l arată 
în postura unui nobil animal care îşi linge rănile. Nevindecate. 
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”Veniţi la mine suflete-negrite  
de greul vieţii aste ne-mplinite 
nici de blestem nici de iubire 
nici de gândire 
fără roţi în lanţuri. ” 

 
 
 

Poeme de Christian W. Schenk 
 
Vă las şi vouă… 
 
Vă las această umbră de mucegai şi picuri 
De ceară scursă dintre doi ochi de avatar; 
Vă las o frunte-n umbre preaplină de nimicuri 
Ş-un gând sa vă petreacă în zile de amar. 
 
Vă las uitarea-ntreagă să nu mai ştiţi de mine 
C-am fost şi eu odată alăturea de voi, 
Să ştiţi şi voi odată pe-atunci când mi-era bine 
Că începurăm toţii necunoscuţi şi goi. 
 
Acum când vă e steaua deasupra stelei mele 
Uitaţi-vă cum pare tot mai în depărtare 
Şi-ncet, încet se duce spre moartea altor stele 
Acolo unde totul nicicând nu mai răsare. 
 
Rămâneţi voi cu cele ce vă dăduse soarta 
Şi rămâneţi pe ceruri alături de cei mari 
Pe când eu voi rămâne păzindu-vă la poarta 
Prin care trec aceia ce sunt în lume tari. 
 
Când am plecat vrăjit pe munte 
 
Timpul  oprit ondulează prezentul 
În care mă-mpiedic  
În care mă-nec 
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Şi pauza secundelor 
Fecundă cezura 
De care mă-mpiedic 
În care mă-nec. 
 
Un pumn plin de gene 
Îmi scoate lumina 
Şi orb trec spre culmea 
Muntelui vrăjit. 
 
Şi lacrimi puse pază 
Mărgelelor sub lacrimi 
Se sfarmă de metalul 
Zăbrelei mele vieţi. 
 
Uitat şi de-ntuneric 
de iad şi de păgâni 
de mintea dusă-n veghea 
Negurii ce se-ntinde 
Pe ochi, peste simţire; 
 
Amintiri neamintite 
Sunt prieteni peste voi. 
 
 
Voi ce mai ştiţi cânta 
 
Cerul îşi deschide poarta flăcărilor furiei 
noaptea toarnă peste ploaie 
stropi de fulgi – mătase grea. 
 
Cine vrea  
deschidă poarta  
cine nu s-o zăvorască  
caci hainul râs – meschinul – 
va intra şi nepoftit 
să-şi adape caii morţii 
dintr-un jgheab pus pe ascunse 
lângă pat de Omul Negru. 
 
Ia uitaţi-vă la mine cum mă uit fără orbite 
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de pe lumea voastră fadă  peste lumea altora, 
cum vă cânt de milă vouă cântecele mele seci, 
cântece uitate toate de cei duşi unde n-aţi fost. 
 
 
Speranţa liniştei de veci 
 
Ce linişte pe negrul vieţii cade, 
ce pace adâncă 
se aşterne-n mintea mea! 
 
Cu mine sunt de-un timp,  
cu mine singur 
călare pe amurgul ce m-a dat 
cărărilor să mă adulmece în noapte şi 
cailor ce-mi tropotesc în creier. 
 
Veniţi la mine suflete-negrite  
de greul vieţii aste ne-mplinite 
nici de blestem nici de iubire 
nici de gândire 
fără roţi în lanţuri. 
 
Doar umbra celui fost se mai preface 
în ce n-a fost minţind că va mai fi 
cu mine singur 
călare  
pe amurgul vieţii mele 
ducându-mă spre zări  
îndepărtate 
unde m-aşteaptă liniştea de veci.   
 

 
Cei noi  
 
Zâmbetul lacrimilor voastre 
plâng hohotul de râs al celor noi 
ce vin să vă-nţeleagă lupta 
cu litere,  
copite şi cuvinte. 
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Lăsaţi să cadă peste ei lumina 
şi nu bruma cea rece prinsă-n zori 
de inimile voastre reci şi goale. 
 
Zeii mei 
 
Zeii mei întorsura-s  
orbilor ce ţin cuvinte 
nedospite între gene 
rumegate  
digerate 
şi nepuse-n fraze dure 
de un fulger caligraf. 
 
Soarele îmi bate-n în gene 
c-o pendulă veştejită-n 
toamna 
muribundei sfinte 
frază de-nnoptare. 
 
Tăcerea supremă, 
tăcerea ce cade 
cascadă tăcută  
a ochilor tăi 
sugrumă   spre ziuă 
o literă-n coama  
prelinselor fraze 
uitate de alţii mai răi decât tine 
uitate de un mine mai rău decât Eu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(din volumul Ultimul meu testament, în pregătire) 
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“Ion Chinezu figura  şi el printre corespondenţii lui Cioran cu 
trei scrisori semnate de tânărul răşinărean, care intrase în 
publicistică vijelios iar numele său atrăgea deja atenţia 
cititorilor încă din perioada când scepticul era tânăr învăţăcel 
la Facultatea de Filozofie din Bucureşti. “ 

 

 
 

 

Cioran în corespondenţă cu Ion Chinezu 
 

un eseu de Ionel Necula 
 

Dintre cărturarii români din perioada interbelică puţini au avut o 
corespondenţă atât de bogată ca Emil Cioran. N-aş zice că iniţiativa 
epistolară i-a aparţinut totdeauna, dar e sigur că n-a lăsat nicio scrisoare fără 
răspuns, că obişnuia să confere acestui gen de comunicare o excelentă  
rigoare, punctualitate şi fluenţă.  Era probabil o formă de amăgire, de a se 
ţine în priză,  de a-şi conserva exerciţiul scrisului şi de a se considera activ, 
productiv şi legat de masa de lucru. Comunicarea epistolară era, oricum, mai 
de preferat conversaţiei. O scrisoare bine formulată dă mai multă satisfacţie 
decât o conversaţie, oricât de interesantă. (Caiete III, p. 82).  

Punea atâta exigenţă în travaliul actului epistolar, încât devenea furios, 
dacă se-ntâmpla ca vreunul din partenerii săi epistolari să-i fractureze  
ritmicitatea, sau să-i lase vreo epistolă fără răspuns. Am prostul obicei de a 
răspunde la scrisori. Aşa am devenit victima unei mulţimi de pisălogi. E 
drept că, pe de altă parte, cine nu-mi răspunde la scrisori a terminat-o cu 
mine. Nu am nicio încredere în el şi nu-i iert bădărănia sau neglijenţa 
(CAIETE, III, p.31).  Era de o corectitudine pilduitoare şi, fireşte, pretindea 
aceeaşi solicitudine şi din partea partenerilor săi epistolari, 

De curând, George Guţu a descoperit şi publicat cele 158 de scrisori 
expediate de Cioran filosofului vienez Wolfgang Kraus în perioada 1971-
1990, ceea ce înseamnă că scepticul român în mare graţie genul epistolar şi 
sub nicio formă nu şi-ar fi dezamăgit numeroşii săi corespondenţi. Dacă 
adăugăm la recenta descoperire a lui George Guţu şi restul corespondenţei 
publicată de Dan C. Mihăilescu, de George Bălan, de Editura Apostrof 
(corespondenţa cu Bucur Ţincu), de Editura Est, 2005 (Corespondenţa cu 
Friedgard Thoma), de alţi  editori şi scriitori putem conchide că, într-adevăr, 
Cioran s-a disipat într-o bogată corespondenţă cu contemporanii săi. 
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Ion Chinezu figura şi el printre corespondenţii lui Cioran cu trei 
scrisori semnate de tânărul răşinărean, care intrase în publicistică vijelios iar 
numele său atrăgea deja atenţia cititorilor încă din perioada când scepticul 
era tânăr învăţăcel la Facultatea de Filozofie din Bucureşti.  Mai în vârstă 
decât Cioran cu 7 ani, Ion Chinezu pregătea apariţia revistei Gând 
românesc şi-ncerca să-şi facă o echipă de colaboratori statornici şi bine 
cotaţi în publicistica românească. Cioran figura printre colaboratorii pe care 
viitorul ctitor de revistă i-ar fi dorit apropiaţi proiectului său. Devenise deja 
o prezenţă activă, ritmică şi provocatoare în publicistica vremii iar numele 
său  nu putea lipsi dintr-un proiect aşa de ambiţios, cum era cel gândit de 
Ion Chinezu. Scepticul dăduse deja destule  semne de hărnicie publicistică la 
Floarea de foc, la Calendarul, la Azi, la Vremea, la Discobolul, la 
Gândirea că prezenţa lui în colectivul unei redacţii era deja o garanţie de 
succes şi de interes pentru cititori.   

Cioran a răspuns invitaţiei lui Ion Chinezu de a colabora la înfăptuirea 
proiectului său revuistic prin scrisoarea din 22 septembrie 1932. Terminase 
facultatea, îşi susţinuse examenul de licenţă cu o teză despre intuiţionismul 
contemporan şi se pregătea să-şi continue studiile la Berlin, ca beneficiar al 
unei burse de studii Humboldt. Iată textul. 
        Iubite domnule Chinezu,  
        Sunt de o săptămână în Bucureşti, unde sunt ocupat cu preparativele 
pentru plecarea apropiată la Berlin. Acesta este motivul pentru care vă 
răspund atât de târziu, precum şi al imposibilităţii de a vă trimite ceva 
pentru numerele ce vor apare în lunile acestui an (înţeleg până la 1 
ianuarie). Este părerea mea şi a câtorva prieteni de aici că revista ar 
câştiga mult mai mult dacă s-ar putea elimina preocupările de ordin istoric 
şi documentar şi s-ar da o mai amplă consideraţie fenomenelor de viaţă 
spirituală. Ceea ce pot să vă spun, este că neîncrederea  de la început a mai 
scăzut şi că un număr mai bogat decât cel ultim ar putea (cuvânt ilizibil) 
chiar entuziasmat. Dintre cei tineri cred că ar trebui să colaboreze 
neapărat Bucur Tincu, Anton Golopenţia, Octavian Neamţu, Nicolae Tatu, 
aceştia din Bucureşti. Din parte-mi, după ce mă voi aclimatiza cu atmosfera 
din Berlin, vă asigur de tot concursul meu 
        Cu multe salutări 
22 septembrie 1932, Bucureşti 
        Ar fi de remarcat că doi dintre tinerii recomandaţi de Cioran – Bucur 
Ţincu şi Nicolae Tatu – erau răşinăreni de-ai săi, iar Anton Golopenţia va fi 
celălalt bursier român cu care va pleca la Berlin pentru continuarea studiilor. 
Viitorul sociolog era bun prieten cu Petru Comarnescu, care, în ziua plecării 
la Berlin, va organiza o mică festivitate de despărţire la restaurantul Enescu 
din Bucureşti, despre care va relata detaliat în jurnalul său. Luni seara, 23 
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octombrie (1933, ad.n.) i-am dat la Enescu o masă la care am invitat şi pe 
celălalt sărbătorit şi gata de plecare pentru studii tot la Berlin, Emil Cioran, 
precum şi pe Vulcănescu, Coste, Picky, Octavian Neamţu, Dinu Noica, 
Alfons Adania, Petre Boldur şi noii mei colaboratori de la Rampa, la care s-
a mai adăugat neinvitat sumbrul şi înciudatul Constantin Fântâneru, pentru 
ca, la gară să ne întâlnim şi cu Arşavir Acterian şi Blaga (Petru Comarnescu, 
Pagini de jurnal, vol..I p. 91). 
 O altă scrisoare către Ion Chinezu (nedatată) este expediată de 
Cioran din Sibiu şi conţine felului gândurile expeditorului în privinţa 
revistei, a problemelor ce trebuie abordate şi a în care va trebui să-şi 
croiască un vad propriu de afirmare. Primesc cu multă plăcere colaborarea 
la excelenta revistă pe care o conduceţi şi tare vă felicit pentru gândul 
inspirat ce l-aţi avut ca şi pentru realizarea lui. Dacă încercarea D-tră de a 
dinamiza şi a (ilizibil) energiile tinerilor din Ardeal nu va reuşi, pesimismul 
meu iar va găsi cea mai distructivă şi mai dureroasă justificare. Decât D-
tră D-le Chinezu aveţi prea multă generozitate şi prea mult elan pentru 
orice gen de îndoială să nu fie (ilizibil).  
        Va trebui neapărat să fim impetuoşi, violenţi şi necruţători cu 
pasivitatea imbecilă şi degradantă a intelectualilor ardeleni. Nicio rezervă 
nu va trebui să ne întunece avântul sau să ne comprime explozia. Românii şi 
în general ardelenii  au prea multă apă în sânge. Dar mai bine să aibă 
otravă decât apă. Prefer de o mie de ori o infecţie generală, o (ilizibil) în 
crispări ultime, (ilizibil) decât această stingere lentă şi ruşinoasă care 
progresează ca o cangrenă în această naţiune indolentă şi inconştientă.  
Gând românesc trebuie să devină în Ardealul postbelic ceea ce a fost 
Luceafărul înainte de război. O chestiune foarte importantă îmi pare a fi 
aceea de a (ilizibil) şi regatul. Or, aceasta nu e posibil decât prin 
eliminarea aproximativă a tuturor problemelor locale aşa cum a făcut 
Viaţa românească  pe când era la Iaşi. 
        Cum de un timp încoace am abandonat forma articolelor lungi şi 
continui prefer forma fragmentară şi discontinuă, voi trimite aceste 
fragmente care au totuşi o convergenţă pentru care ştie să sesizeze dincolo 
de aspectele exterioare continuităţile  autentice de viaţă. 
        Cred că acestea nu vor cădea în păcatul de a imprima o atitudine şi o 
concepţie de viaţă. Căci în faţa absolutismului şi a idiocraţiei nu pot fi 
decât un cretin. 
        Te rog, d-le Chinezu să crezi în reciprocitatea gândului şi 
sentimentelor mele 
        Emil Cioran 
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        Scrisoarea anticipează, într-un fel, nevralgiile ce se vor întrupa  
zgomotos şi năvalnic câţiva  ani mai târziu în Schimbarea la faţă a 
României, carte referenţială pentru toţi cei interesaţi de evoluţia spiritului 
românesc şi de afirmarea lui în timp şi în lume. Deocamdată însă se interesa 
de identitatea mai specială a spiritului ardelenesc, diferită chipurile, de 
specificul românesc în ansamblu. La acea dată Cioran era sub influenţa lui 
Dimitrie Drăghicescu şi a cărţii sale Din psihologia poporului român, faţă 
de care formula aceleaşi rezerve de înglobare nediferenţiată a spiritului 
ardelenesc în noianul defectelor ce caracterizează lumea vechiului regat.  
Era convins că specificul spiritului ardelenesc nu se regăseşte întru totul în 
caracteristicile generale ale firii româneşti, dominată de atâtea  metehne şi 
infirmităţi balcanice, că între românii din vechiul regat şi cei din Ardeal 
există unele distincţii care trebuie subliniate. In problema religiozităţii, 
bunăoară, afirmările autorului (D. Drăghicescu, ad.n.) nu se potrivesc cu 
realitatea situaţiei religioase din Ardeal – nervurizată, cum se ştie de 
spiritul şagunist, care proclama nevoia unei optimizări generale a evoluţiei 
româneşti, în paralel cu evoluţia stării de religiozitate.  
        Cea de a treia scrisoare către Ion Chinezu este expediată din Berlin ( 
deci după octombrie 1933)şi certifică deja calitatea de colaborator al lui 
Cioran la revista clujeană. Nu se vindecase de problemele româneşti, dar 
acum le privea printr-o alktă grilă, în pandant cu situaţia din Germania, faţă 
de care se pronunţa, ca şi în scrisorile adresate lui Petru Comarnescu, într-un 
entuziasm nereţinut. 
        Stimate Domnule Chinezu, 
        Vă trimit pentru Gând românesc eseul alăturat cu o întârziere de care 
nu am (cuvânt ilizibil) deoarece am fost la Bucureşti pe câteva săptămâni. 
Regret de a nu vă putea da o adresă în Berlin. Nici eu nu ştiu unde voi locui 
anul acesta. Cât despre planurile  mele n-aş putea să vă dau indicaţii 
precise. In Germania, Universitatea nu mă interesează, mult mai mult mă 
pasionează atmosfera politică. Iar dacă v-aş vorbi de planurile mele în 
acest sens aş risca să înşir prea multe intenţiuni şi nicio realizare. Dezastrul 
politic al României mă impresionează mai mult decât neantul ei moral şi 
spiritual. 
        Cu speranţa că ne vom întâlni cândva (subliniere în text ) în altă 
Românie, cu toată prietenia 
        Al d-tale 
        Emil Cioran 
        Intr-un fel, toate cele trei scrisori prefigurează şi anunţă, nu doar 
cătrănirile expeditorului, ce se vor întrupa în  Schimbarea la faţă a 
României, dar şi începutul alunecării lui Cioran spre politicile 
extremismului de dreapta şi spre formele autoritare de guvernare. Se 
confirmă încă odată că derapajul politic cioranian s-a făcut sub influienţa 
regimului de dictatură german, căruia îi vedea beneficiile, nu şi convulsiile 
ce-l răscoleau în adânc. 
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”În timp ce ascultă un basm, copilul începe să aibă o 

idee de modul în care ar putea să pună ordine în confuzia vieţii 
sale interioare. Basmul nu  se mulţumeşte doar să îi arate cum 
poate să izoleze  aspecte separate şi derutante ale experienţei 
sale, ci  îi arată şi cum poate să-şi proiecteze propriile stări 
conflictuale în acele personaje. ” 

 
 

 

Lupul  sau  Scufiţa roşie? 
 

       un eseu de Ani Piţu 
 
În cursa cu obstacole a 

dezvoltării umane,  înţelegerea şi 
rezolvarea conflictelor 
intrapersonale şi interpersonale se 
realizează şi prin intermediul 
lecţiilor de viaţă pe care le oferă 
indirect basmele.  

De ce basmele? 
Pentru că ele au puterea de a 

încânta fără  să ştim, la primă 
abordare,  de unde vine această 
putere.  

Aşa cum afirmă Bruno 
Betelheim ( Psychanalise des contes 
de fees, Editions Robert Laffont, 
1996), a cărui experienţă încercăm 
să o valorificăm şi a cărui teorie ne 
propunem să o experimentăm, 
istoria povestită într-un basm îl 
ajută pe copil să lupte singur şi  să-
şi regleze prin propriile mijloace 
problema care şi-a  a găsit ecoul în 
basm. Interpretările şi sfaturile 
adulţilor, oricât de judicioase ar fi 
acestea, privează copilul de 
oportunitatea de a simţi că el însuşi, 

ascultând şi gândind de mai multe 
ori basmul, a rezolvat un conflict 
psihologic dificil. 

Basmul are atâtea semnificaţii 
la nivele diferite şi îmbogăţeşte atât 
de mult viaţa, că nu poate fi egalat 
de   nicio altă carte.  

Într-un mod sau altul, multe 
basme stabilesc o temă globală a 
conflictului metaforic în relaţie cu 
protagonistul. Personifică procese 
inconştiente în forma eroilor sau a 
salvatorilor (reprezentând abilităţile 
şi resursele protagonistului) şi 
ticăloşilor sau a obstrucţionatorilor ( 
reprezentând temerile  şi credinţele 
negative ale protagonistului) 
Personifică situaţiile de învăţare 
paralele, în care protagonistul iese 
victorios. Prezintă o criză 
metaforică în interiorul unui context 
de rezolvare inevitabilă, în care 
protagonistul îşi învinge sau îşi 
rezolvă problemele. Dezvoltă un 
nou sentiment al identificării cu 
protagonistul ca rezultat al 
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victorioaselor sale călătorii eroice. 
Culminează cu o sărbătoare în care 
este recunoscută vitejia 
protagonistului 

Acelaşi Bruno Betelheim are 
pagini cuceritoare, în care 
interpretarea psihanalitică pe care o 
dă basmelor este atât de 
îndrăzneaţă, încât am simţit dorinţa 
de a verifica, printr-o modestă 
încercare experimentală, validitatea 
celor afirmate de el.În acelaşi 
studiu, el afirmă că,  aşa cum fiecare 
dintre noi – adulţii - şi copilul, în 
orice moment, este scufundat într-
un noian de conflicte şi sentimente 
contradictorii.  

Dar, în timp ce adultul a 
învăţat să le integreze în 
personalitatea sa, copilul este 
dominat de ambivalenţele ce 
clocotesc în interiorul lui. .Pentru el, 
acest amestec de dragoste şi ură, de 
dorinţe şi temeri formează un haos 
de neînţeles. El nu ajunge să se 
simtă  în acelaşi timp bun şi 
ascultător, rău şi revoltat, deşi este 
aşa. Cum nu înţelege că există stadii 
intermediare de grad şi intensitate, 
totul este fie lumină, fie întuneric, 
fără nuanţe. 

El se consideră  fie foarte 
curajos sau foarte fricos, fie cel mai 
fericit sau cel mai nefericit, cel mai 
frumos sau cel mai urât, cel mai 
deştept sau cel mai prost. Între 
aceste extreme nu este altceva decât 
neantul.  

Tot aşa descriu lumea şi 
basmele. Personajele lor sunt fie 
încarnarea ferocităţii fie  a bunătăţii  

celei mai dezinteresate Fiecare 
personaj este est în mod esenţial 
unidimensional, ceea ce îi permite 
copilului să-i înţeleagă cu uşurinţă 
acţiunile şi reacţiile. Graţie unor 
imagini simple şi directe, basmul 
ajută copilul să-şi pună ordine în 
sentimente complexe şi ambivalente 
care se ordonează astfel de la ele 
însele în locuri clare şi distincte,  nu  
mai formează un imens haos.  

În timp ce ascultă un basm, 
copilul începe să aibă o idee de 
modul în care ar putea să pună 
ordine în confuzia vieţii sale 
interioare. Basmul nu  se 
mulţumeşte doar să îi arate cum 
poate să izoleze  aspecte separate şi 
derutante ale experienţei sale, ci  îi 
arată şi cum poate să-şi proiecteze 
propriile stări conflictuale în acele 
personaje. 

Sigmund Freud însuşi, pentru 
a ne ajuta să dăm un sens acestui  
amestec de necrezut în ceea ce 
priveşte contradicţiile sau 
conflictele care coexistă în spiritul 
nostru şi în viaţa noastră interioară, 
n-a găsit altceva mai bun de făcut 
decât să creeze simboluri 
corespunzând aspectelor izolate ale 
personalităţii.  

El le-a numit eul, sinele şi 
supraeul. Dacă noi ceilalţi, adulţii, 
pentru a ajunge să punem un pic de 
ordine în haosul experienţelor 
noastre interioare suntem obligaţi să 
recurgem la crearea unor entităţi 
distincte unele de altele, este   
evident că un copil are şi mai mare 
nevoie de acest lucru.  
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În zilele noastre, adulţii se 
servesc de concepte ca eul, sinele , 
supraeul şi de un ideal al eului 
pentru a-şi separa experienţele 
interioare, pentru a-şi domina 
conflictele.  

Din nefericire, procedând 
astfel, ei au pierdut ceva ce face 
parte integrantă din basme: 
sentimentul că aceste exteriorizări 
sunt ficţiunii ce nu servesc la 
altceva decât la  înţelegerea 
proceselor mentale. Când eroul este 
cel mai mic din familie, sau  când 
este numit clar cel prost, basmul 
traduce astfel slăbiciunea originală a 
eului, în momentul în care acesta 
începe să lupte cu lumea pulsiunilor 
interioare şi cu problemele dificile 
pe care le pune lumea exterioară. 
Sinele este adesea descris, în basme, 
sub forma unei fiare care reprezintă 
natura noastră animală, pulsiunile 
instinctive..  

Animalele apar sub două 
aspecte. Fie sunt periculoase şi 
destructive, fie sunt înţelepte şi 
ajută eroul. Cele care sunt 
periculoase simbolizează sinele 
nostru nedosmeticit,  nesupus încă 
acelui control al eului şi al 
supraeului. Celelalte sunt energia 
noastră naturală, gata să slujească 
celor mai bune interese ale 
ansamblului personalităţii. 

Ca opere de artă, basmele 
merită nu  numai o abordare 
psihologică la nivel individual al 
personalităţii. Moştenirea noastră 
culturală, de exemplu, îşi găseşte 

expresia în basme şi este transmisă 
copilului prin intermediul lor.  

Asociaţiile conştiente sau 
inconştiente pe care le trezesc 
basmele în spiritul auditoriului 
depind de cadrul lui  general de 
referinţă şi de preocupările lui 
personale 

Basmele ajută copiii să-şi 
rezolve conflictele  psihologice şi să 
se integreze în personalitatea 
lor.Vom folosi pentru argumentarea 
demersului  nostru basmul Scufiţa 
Roşie, în care lupul este seductorul, 
dar  nu face altceva decât să fie 
natural: mănâncă pentru  a se hrăni. 
Şi e foarte natural ca omul să aibă 
drept datorie distrugerea lui.  

Scufiţa Roşie vrea să  facă 
ceea ce ar corespunde dorinţei de a 
explora necunoscutul. Această 
situaţie periculoasă, la jumătatea 
drumului între principiul plăcerii şi 
principiul realităţii - sau al datoriei -  
este în mod explicit evidenţiată 
atunci când lupul îi cere fetiţei să 
mai stea în pădure,  nu să se ducă 
direct pe drumul spre casă. Este 
evident aici conflictul între ceea ce 
ne place să facem şi ceea ce trebuie 
să facem. Scufiţa Roşie are toate 
caracteristicile copilului care luptă 
deja cu conflictele  pubertăţii pentru 
care nu este pregătit pe plan afectiv. 

Scufiţei Roşii îi place să 
descopere. Bărbatul deţine aici un 
rol primordial: periculosul  seductor 
-  care le mănâncă pe fetiţă şi pe 
bunică şi vânătorul, care reprezintă 
figura paternă, responsabilă, care 
salvează copilul. 
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Totul se petrece ca şi când 
fetiţa ar încerca să înţeleagă natura 
contradictorie a bărbatului 
explorând toate faţetele 
personalităţii sale: tendinţele 
egoiste, asociale, violente, virtual 
destructive ale sinelui (lupul) şi 
tendinţele sociale, înţelepte şi 
tutelare ale eului ( vânătorul). 
Scufiţa roşie este în general  
îndrăgită deoarece, deşi  cuminte, 
este expusă tentaţiei, şi pentru că ne 
învaţă că dând încredere primului 
venit, lucru plăcut de altfel, riscăm 
să cădem într-o capcană .Dacă nu 
am avea în noi înşine ceva care îl 
place pe lup, el ar avea mai puţină 
putere asupra noastră.  

Este deci important să 
cunoaştem natura acestuia şi mai 
ales să înţelegem ce îl face atât de 
seducător. dar lupul nu se 
mulţumeşte să fie seducătorul 
bărbat.: el reprezintă de asemenea 
tendinţele asociale, animale care 
acţionează în noi.  

Uitând principiile pe care le 
învăţase la şcoală - să ţină drumul 
drept - eroina se întoarce la stadiul 
oedipian al plăcerii sale. În acelaşi 
timp o dă şi pe bunică pe mâna 
lupului (mama este absentă), o 
bunică prea îngăduitoare, care i-a 
dăruit fetiţei o pălărie prea frumoasă 
pentru vârsta ei si prea rosie, pentru 
a nu ne gândi cărui tip de 
personalitate feminină  îi sunt 
destinate hainele si felinarul rosu.  

De-a lungul întregului basm, 
ca de-altfel şi în titlu, este 
permanent subliniată culoarea roşie, 

culoare care simbolizează de 
asemenea emoţiile violente, şi în 
mod special cele care ţin de 
sexualitate.  

Ca majoritatea dintre noi care, 
copii fiind, am încercat sa ţinem sub 
control ambivalenţele, si fetiţa 
încearcă să deturneze atenţia lupului 
către o persoană adultă - bunica, 
înlocuitoare a mamei. Finalul, când 
lupul este pedepsit prin eforturile 
conjugate ale celor două şi cu 
ajutorul vânătorului arată ce ea este 
gata să facă o alianţă cu figura 
maternă. Datorită acestei alianţe, 
identificându-se cu substitutul 
mamei sale, fetiţa va progresa cu 
succes către viaţa adultă.  

 Curiozitatea intelectuală si, 
mărturisim, o anumită neîncredere 
în valabilitatea  interpretării 
psihanalitice a unui basm aparent 
atât de simplu, ne-a îndemnat să 
verificăm.Unor copii de 12-14 ani li 
s-a reamintit   basmul Scufiţa roşie; 
apoi li s-a cerut  să spună care sunt 
personajele cu care  se identifică şi 
de ce.Răspunsurile au fost uimitor 
de  apropiate afirmaţiilor lui Bruno 
Betelheim: 

  Mi-ar plăcea sa fiu Scufiţa 
rosie dar, la sosirea lupului, să am 
un baston cu care să-l domesticesc. 
Apoi m-aş face dresoare la circ, 
îmblânzitoare de lupi. 

Mi-ar plăcea să fiu Scufiţa 
Rosie, dar aş schimba mai multe 
lucruri în poveste: mi-ar plăcea ca 
lupul să danseze cha-cha şi să cânte 
la operă. 



162 
 

Mi-ar plăcea să fiu o plăcintă 
(plăcinta din coşuleţ), să fiu caldă şi 
bună, să stau lângă o sticlă cu vin 

Aş fi ulciorul cu unt pentru că 
untul e bun cu plăcintă. 

Mi-ar plăcea sa fiu lupul, 
deoarece el este un personaj cinstit. 
Mai trebuie să mănânce si el din 
când in când, ca tot omul. 

Mi-ar plăcea să fiu un 
vânător cu grenade HO, pentru a 
orbi lupul. 

Mi-ar plăcea să fiu Scufiţa 
rosie pentru că aş mânca până la 
bunica toate plăcintele. 

Cred că mă asemăn puţin cu 
bunicuţa pentru că ea este bolnavă 
şi eu mă îmbolnăvesc des.  

Lăsăm cititorului bucuria  de a 
descoperi care dintre afirmaţiile de 

mai sus aparţin unei perspective 
feminine şi care constituie o 
proiecţie masulină a sinelui. 

Importanţa pe care un basm îl 
poate avea pentru un anume copil, 
la o anumită vârstă, depinde de 
nivelul lui psihologic şi de 
problemele lui dominante din acel 
moment.Dacă se întâmplă să 
ghicească motivele pentru care 
copilul a fost emoţionat de un 
anume basm, adulţii ar face bine să 
păstreze pentru ei această 
descoperire. Experienţele şi reacţiile 
copilului sunt cel mai adesea 
inconştiente şi ele trebuie să rămână 
astfel până când el a atins vârsta 
care să-i permită să poată înţelege 
mai bine. Este o indiscreţie  a 
interpreta gândurile.  
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”nu nu nu  nu s-a scris totul   adevărul adevărat este că 

totul este încă  

          de scris şi trăit şi deopotrivă de trăit şi de scris  

                                                         iubită cetitoare a mea 

ba da  ba da  ba da   totul  absolut totul s-a scris   

 şi absolut totul s-a trăit  
           dar de către nemuritori   şi nu de muritori ” 

 

 
poeme de nicolae tzone 

iubită cetitoare a mea   iubite al meu cetitorule  (VII) 

de faţă am fost cînd tutankamon   faraonul copil   s-a născut   i-am auzit  
   ţipătul prim către viaţă   i-am şters sîngele cald încă al mamei de pe faţă 
                   şi cordonul ombilical cine oare putea să i-l taie dacă nu eu   
                                                                                    iubită cetitoare a mea 
de asemenea   de faţă am fost cînd tutankamon   faraonul adolescent  
      a murit   i-am auzit respiraţia cea de pe urmă   pleoapă peste pleoapă 
         înlăcrimat i-am aşezat     şi trupul în valea regilor de zidit cine oare 
                           putea să-l zidească  dacă nu eu   iubite al meu cetitorule 
arde în rafale de foc crîncen timpul vechi şi străvechi ce veac de veac  
                                 s-a strîns pe deasupra şi pe dedesubtul limbii mele  
muşchii de pe coapsele picioarelor mele chiar şi cînd dorm sînt  
   într-o nesfîrşită alergare de la o piramidă antică la o altă piramidă antică 
vîrful nasului îndrăznesc să spun că îmi miroase numai şi numai  
                                                                 a ţîţă de fecioară de faraon 
şi pîntecul meu este de bronz lustruit în necruţătoarele îmbrăţisări  
                          fără de care rasa omenească de mult ar fi dispărut 
cred uneori   fără a mă simţi vinovat  că chiar eu sînt timpul timpurilor  
                              şi lumina luminilor de la începutul tuturor începuturilor 
şi oboseala pe care uneori o simt în tîmple şi în oasele de deasupra  
      şi de dedesubtul inimii este boala regească a trecerii succesive  
                          prin straturi mai blînde sau mai dure de timp învechit 
ca să nu mor nu dorm niciodată   ca să întineresc înot zile şi luni nesfîrşite 
                                                          în apa rece puternic albăstrie a nilului 
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cînd mă reîntorc pe ţărm beau cu poftă vin de sînge de crocodil     
       din cauza setei mele fără de margini s-ar putea ca într-o bună zi  
                                                    să se pustiiască nilul de reptilele sacre 
 
de faţă am fost cînd tutankamon   faraonul copil   s-a născut   i-am auzit  
   ţipătul prim către viaţă   i-am şters sîngele cald încă al mamei de pe faţă 
                   şi cordonul ombilical cine oare putea să i-l taie dacă nu eu   
                                                                                    iubită cetitoare a mea 
de asemenea   de faţă am fost cînd tutankamon   faraonul adolescent  
      a murit   i-am auzit respiraţia cea de pe urmă   pleoapă peste pleoapă 
         înlăcrimat i-am aşezat     şi trupul în valea regilor de zidit cine oare 
                           putea să-l zidească  dacă nu eu   iubite al meu cetitorule 

15 martie 2008, 03,46 

iubită cetitoare a mea   iubite al meu cetitorule  (VIII) 

nu nu nu  nu s-a scris totul   adevărul adevărat este că totul este încă  
                          de scris şi trăit   şi   deopotrivă   de trăit şi de scris   
                                                                                 iubită cetitoare a mea 
ba da  ba da  ba da   totul  absolut totul s-a scris   şi absolut totul s-a trăit  
           dar de către nemuritori   şi nu de muritori    iubite al meu  cetitorule 
şi eu   vă spun un secret    secretul vieţii mele    şi   cu siguranţă   
      secretul trecutei mele morţi   şi al prezentei mele morţi   
              şi al viitoarei mele morţi    eu am fost cel ales să scriu  
             pentru pămînteni ceea ce nemuritorii pentru nemuritori au scris 
numai că fiecare vers al meu   deşi din limba nemuritorilor tradus   
         e de un miliard de ori mai frumos decît versul scris  
              de nemuritori pentru nemuritori şi pentru neamul nemuritorilor     
numai că fiecare cuvînt de muritor pe limba mea   numai şi numai  
    pe limba mea   şi peste limba mea   numai şi numai peste limba mea 
     devine mai puternic şi mai vijelios  şi mai frunzos  şi mai rămuros   
      şi mai pietros   şi mai scînteios decît oricare cuvînt de nemuritor  
       din splendida  din strălucitoarea   din fantastica limbă a nemuritorilor 
de asta   într-o anume zi a primăverii   în ziua cînd din pîntecele mamei 
       mele trebuia să mă nasc   chiar acolo    în pîntecele de vie  
             şi nespus de fragedă carne al mamei mele    chiar regele  
             nemuritorilor val-vîrtej a venit şi mi-a înfipt pumnalul în inimă 
dar   dar   aşadar   iubită a mea cetitoare    aşadar  dar şi din nou aşadar  
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      iubite al meu  cetitorule   chiar şi aşa   în inima mea de prunc  
        de muritor cu pumnalul regelui nemuritorilor pînă la prăsele înfipt    
          n-am murit    chiar şi aşa   în inima mea de prunc cu pumnalul 
           regelui nemuritorilor cu tot cu mîner înfipt   mama mea muritoare  
                                           cu dragoste m-a născut pe mine fiul ei muritor 
ah   ce vitează a fost mama mea din neam de muritori că m-a născut  
       chiar şi aşa  cu pumnalul regelului nemuritorilor în frunte înfipt    
         ah   ce viteaz şi ce neînfricat am fost eu   pruncul cel mai plăpînd  
          din neam de muritori  că n-am murit   că încă din prima secundă  
           de viaţă de muritor am scris şi am transcris versuri memorate  
                 de nemuritori pentru neamul nemuritorilor şi pentru regele lor 
dar nu făceam nimic nou   nu făceam nimic necunoscut   făceam ceea  
      ce şi în pîntecul dulce şi înmiresmat cu parfum de flori de cîmp  
        al mamei mele făcusem cu foarte foarte mult drag   aşezam vers  
          de nemuritor lîngă vers de nemuritor  şi i le scriam mamei mele  
                             pe dinlăuntrul burţii ei în limba neamului ei şi al meu 
şi mama mea era fericită   şi mama mea surîdea către mama ei     
         şi mama mea rîdea către iubitul ei cu un surîs şi un rîs  
            cum numai în ţara nemuritorilor era îngăduit să se-ntîmple 
şi mama mea din clipă în clipă mai frumoasă devenea   şi mama mea  
                                  din secundă în secundă mai misterioasă era  
şi tatăl meu şi mai cu foc o îndrăgea   şi-nmiit o răsfăţa cu mîngîieri  
           şi sărutări fără de număr   şi fericit cu lumină fără de-nceput  
             şi fără de sfîrşit o lumina  şi-o îmbăia pe faţă şi pe chip    
               şi-o întregea literă cu literă    şi vers cu vers   mama mea  
                mă citea  şi pe de rost mă învăţa   şi zîmbea  şi rîdea  şi cînta    
                şi peste burta ei înmiresmată palmele minunate şi degetele  
                                nespus de îndrăgostite de mine le aşeza şi le rotea 
sigur era    de acum din pîntecele fermecat al mamei mele   sigur era  
       că limba română suna şi răsună tot aşa de profund şi de plin  
          ca limba marelui   şi tainicului   şi unicului neam al nemuritorilor 
sigur era   de acum   că pumnalul regelui nemuritorilor înfipt  
       pentru de-a pururi în fruntea mea   mă împlinea   şi mă întregea 
 
nu nu nu  nu s-a scris totul   adevărul adevărat este că totul este încă  
                          de scris şi trăit   şi   deopotrivă   de trăit şi de scris   
                                                                                 iubită cetitoare a mea 
ba da  ba da  ba da   totul  absolut totul s-a scris   şi absolut totul s-a trăit  
       dar de către nemuritori   şi nu de muritori    iubite al meu  cetitorule 

17 martie 2008, 01,16 
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iubită cetitoare a mea   iubite al meu cetitorule  (IX) 

merg pe aţa de păianjen legat la ochi   merg şi dinspre viaţă spre moarte   
        şi dinspre moarte spre viaţă   şi aţa de păianjen se-ncăpăţînează  
                           să nu cedeze   să nu se rupă   iubită cetitoare a mea 
ba dimpotrivă   chiar în vreme ce merg pe aţa de păianjen dinspre viaţă 
       spre moarte   şi   deopotrivă    dinspre moarte spre viaţă   aţa de  
        păianjen de sub tălpile mele se-ntăreşte   se oţeleşte chiar  
          cu fiecare pas nou pe care-l adaug la paşii de dinainte făcuţi      
                                                                        iubite al meu  cetitorule 
şi sînt şi jos   şi sînt şi sus pe aţa de păianjen mergînd   şi    iată     
                                     de o bună bucată de vreme    deja alergînd 
şi sînt şi pe pămînt   şi sînt şi pe dedesubt de pămînt pe aţa de păianjen 
                      alergînd    ba chiar     de ore bune   şi dansînd şi cîntînd 
ştiu că pot în orice clipă să cad de pe ea şi să-mi fac zob oasele mele  
                cele fluide şi fine   oase zburătoare de om care l-a văzut  
                                     pe dumnezeu cum face lumile din lut şi din foc 
da   îmi amintesc   nu mă născusem încă şi pluteam în burta mamei  
        mele cufundat pînă peste creştet în lichid amnionic   şi de acolo     
          din burta mamei mele prin limpedele lichid amnionic se vedea  
            pînă departe în ceruri    se zărea chiar pînă foarte foarte departe  
             în spatele şi în faţa şi în stînga şi în dreapta tuturor cerurilor 
                    şi   acolo   undeva   umbrit de toate cerurile deodată   
                                             dumnezeu facea din lut şi din foc lumile   
dumnezeul de mine văzut era incredibil de tînăr şi tulburător de frumos  
         şi de musculos    şi făcea cu patimă lumile şi le azvîrlea  
             oarecum în delir în cosmosul pe care    jucîndu-se de-a viaţa  
                                                            şi de-a moartea    tot el îl făcuse 
dumnezeu era ca un om uriaş şi lumina toate cerurile peste care stătea 
                                             precum stau rădăcinile unui stejar în pămînt 
dar ştia oare el că eu   nenăscut încă   îl vedeam atît de limpede   
       atît de clar din burta mamei mele prin ochelarii mei fabuloşi  
          de lichid amniotic   dar el oare mă vedea în timp ce eu îl vedeam 
 
merg pe aţa de păianjen legat la ochi   merg şi dinspre viaţă spre moarte   
        şi dinspre moarte spre viaţă   şi aţa de păianjen se-ncăpăţînează  
                           să nu cedeze   să nu se rupă   iubită cetitoare a mea 
ba dimpotrivă   chiar în vreme ce merg pe aţa de păianjen dinspre viaţă 
       spre moarte   şi   deopotrivă    dinspre moarte spre viaţă   aţa de  
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        păianjen de sub tălpile mele se-ntăreşte   se oţeleşte chiar  
          cu fiecare pas nou pe care-l adaug la paşii de dinainte făcuţi      
                                                                        iubite al meu  cetitorule 

19 martie 2008, 02h,37 

iubită cetitoare a mea   iubite al meu cetitorule  (X) 

cine este mai puternic    cine este mai curajos  pămîntul cu iarba şi arborii  
            şi fîntînile zilei   sau pămîntul cu iarba şi arborii şi fîntînile nopţii 
                                                                                    iubită cetitore a mea 
şi ce e mai bine de purtat de către vers pe piept la vedere sau în taină   
         în nevedere   cămaşă de mătase albă sau cămaşă de lînă neagră   
                                                                               iubite al meu  cetitorule 
puterea şi curajul sînt pîinea şi vinul viteazului   sînt coroana celui  
              ce sapă şi în piatră seacă după comori mai vechi şi mai noi 
puterea şi curajului sînt armura cavalerilor morţi în bătăliile secolelor  
               ce au ajuns la noi cu anii clipocind încă de sînge neînchegat 
dar poemul e mai arătos şi mai puternic şi mai curajos cu o cămaşă 
                    de mătase albă pe trup  sau cu o cămaşă de lînă neagră 
poemul meu   ştiu şi nu mă sfiesc iarăşi să spun   albeşte albul vieţii    
                                                                          şi înnegreşte negrul morţii 
poemul meu cu buzele albe sărută viaţa pe gură  şi cu buzele negre  
                                                                              sărută moartea pe gît 
poemul meu vorbeşte în vis cu iisus şi despre viaţa care a venit şi s-a dus  
                 şi despre moartea care s-a dus şi a venit   şi a revenit    
                                                                         şi încă o dată a revenit 
poemul meu e şi alb şi negru la chip   poemul meu şi moare  
                                                                             şi renaşte la infint 
între moarte şi viaţă   între viaţă şi moarte   poemul meu fumează  
                                                                                    înţelept pipa păcii 
ziua de viaţă mă-mpiedic şi rîd   noaptea de moarte mă-mpiedit  
                       şi nu ştiu dacă e mai bine să rîd ca şi cînd ziua ar fi   
                                        sau să plîng cu sufletul în întregime dezgolit 
puterea mea şi curajul meu sînt poemul care cu un ochi rîde  
                               şi cu celălalt ochii plînge exact în acelaşi timp 
puterea mea şi curajul meu sînt pîinea mea şi vinul meu   sînt coroana  
             ce  pe frunte o port ori de cîte ori sap în piatră seacă  
                                                       după comori mai vechi şi mai noi 
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puterea şi curajul sînt armura poeţilor morţi în bătăliile crîncene  
           duse pentru poezia bună a secolelor ce au ajuns la noi  
                                            cu anii clipocind încă de sînge neînchegat 
 
cine este mai puternic    cine este mai curajos  pămîntul cu iarba şi arborii  
            şi fîntînile zilei   sau pămîntul cu iarba şi arborii şi fîntînile nopţii 
                                                                                    iubită cetitore a mea 
şi ce e mai bine de purtat de către vers pe piept la vedere sau în taină   
         în nevedere   cămaşă de mătase albă sau cămaşă de lînă neagră   
                                                                               iubite al meu  cetitorule 

21 martie 2008, 14h,15 

iubită cetitoare a mea   iubite al meu cetitorule  (XI) 

eu mănînc lupi   eu îmi potolesc setea şi foamea cu sînge de lup  
           şi cu carne de lup    şi cu omoplaţi şi cu gheare şi canini de lup    
                                                                                  iubită cetitoare a mea 
patul meu  tandru şi cald  e azi în beregata solzoasă a lupului    
         e în muşchiul pulpei lui întinsă la maximum în alergare-ndrăcită  
                                                                                   iubite al meu 

cetitorule 
şi dintele meu cu care îl sfîşii pe lup e majestuos ca o petală de trandafir 
                                                                      dar şi ascuţit ca un brici de oţel 
şi degetele mele cu care îl strîng de gît pe lup    şi cu care îl spintec în fîşii  
          fără număr  de oase şi piele pe lup   se-nmulţesc fericite pînă devin 
                                                                                           fără număr şi ele 
şi limba mea în cerul gurii mele se luptă crîncen cu limba lupului pe care  
        nu m-am sfiit să o smulg din cerul gurii lupului ca un barbar dezlănţuit 
                                                 şi să o aduc în gura mea pentru a o înghiţi 
şi-odată cu limba lupului   şi cu sîngele  şi carnea   şi omoplaţii lupului   
      în burta mea şi în capul meu se mută şi urletul inconfundabil  
                                                                                    şi nepieritor de lup 
şi vin deopotrivă în mine şi toate pădurile prin care el a umblat  
             şi-a vînat    şi toate ninsorile pe care le-a admirat şi le-a respirat   
şi soseşte de pe bolta de sus drept în inima mea luna crai nou atît de iubită  
   de ochiul lupului în serile cînd era foarte îndrăgostit de lupoaica lui dragă  
                                                               şi tot atît de albăstrie la blană ca el 
dacă m-aş fi născut lup carpatin oare aş fi făcut de rîs neamul de lupi  
         carpatini   cu lupi pui   cu lupi adolescenţi şi bărbaţi   cu lupi vînători 
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ce aş fi ales să devin   un lup vînător   sau un lup scrib   un lup care  
      să-nveţe mai bine ca orice lup indiferent în ce ţară şi în ce munţi  
              s-a născut    să sară decisiv poemului puternic şi de neclintit 
                                         din lumina şi din mierea forţei lui   la beregată 
aş fi scris fără frică poemele lupului   şi aş fi sfătuit puii lupului  
            şi lupoaicele lupului   să înveţe pe dinafară pentru totdeauna  
               poemele lupului   şi aş fi umblat îmbrăcat în poeme cu versurile 
                şi silabele ascuţite precum dinţii de lup prin păduri şi prin munţi  
                                                                                              o viaţă întreagă 
 
eu mănînc lupi   eu îmi potolesc setea şi foamea cu sînge de lup  
           şi cu carne de lup    şi cu omoplaţi şi cu gheare şi canini de lup    
                                                                                  iubită cetitoare a mea 
patul meu  tandru şi cald  e azi în beregata solzoasă a lupului    
         e în muşchiul pulpei lui întinsă la maximum în alergare-ndrăcită  
                                                                                   iubite al meu 

cetitorule 
25 martie 2008, 23h,41 (din vol. în pregătire: viaţa cealaltă şi moartea cealaltă)  
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” Se situează împotriva profesorilor care fac politică  în loc să 
se ţină de carte; acesteia, Poetul îi opune pasiunea nobilă a 
muncii intelectuale; spre aceasta îi îndeamnă el pe tineri. Ca 
revizor şcolar, Eminescu şi-a dat seama că şcoala nu-şi 
îndeplinea menirea şi că împrejurările nu erau prielnice unei 
şcoli bune ” 

 
 

 

Naţionalismul lui Eminescu 
 

un eseu de Gheorghe Brânzei 
 

1. Identificarea etnică la români 
 

Dezbaterea asupra identităţii etnice a românilor este deosebit de 
interesantă în cultura şi literatura română. Am realizat o scurtă selecţie a 
unor dovezi pe care literatura română, şi nu numai, le reţine ca răspuns la 
întrebarea: Cum se identifică etnic românii? 

Având un teritoriu atrăgător, românii au căzut, de multe ori, sub 
dominaţia unor popoare năvălitoare care au avut o importanţă hotărâtoare în 
împiedicarea emancipării lor. Sub comanda unor personalităţi ale Evului 
românesc de mijloc precum: Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, ei s-au opus cu succes acestei dominaţii şi au dat dovadă de vitejie 
şi de dragoste de neam, apărând Independenţa ţării. 

Multe dintre operele literare ilustrează aceste realităţi ale istoriei 
naţionale. Mulţi dintre cărturarii români au personalizat realităţile istoriei şi 
au apreciat adâncimea dimensiunii etnice a românilor. 

Astfel, Mihail Kogălniceanu afirma că „patria noastră prin o vrednică de 
toată jalea soartă, a fost menită din cea mai bătrână vechime să fie teatrul 
năvălirilor şi al războaielor străinilor”, vorbind apoi despre “curajul 
individual, de îndrăzneala faptelor, de statornicia apărării, de mărinimia şi 
bărbăţia voievozilor noştri, care deşi pe teren strâmt şi cu mici mijloace, au 
săvârşit lucruri uriaşe, în toate aceste, Domnilor mei, nu mă tem a zice că 
istoria noastră ar fi mai prejos decât istoria a orişicărui popor vechi sau 
nou.” Ei, voievozii şi românii evocaţi de Mihail Kogălniceanu au fost 
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capabili să formeze, în faţa pericolului otoman, „un zid apărătoriu pentru 
toată Europa”1. 

Alteori, identitatea etnică la români se configurează în jurul ideilor de 
credinţă în domn, de cultură şi de limbă. În acest sens, Nicolae Iorga 
aprecia: „Pentru toţi, însă, cel mai sigur indicator al etnicităţii rămâne limba. 
Pe un fond al diferitelor naţiuni din sud-estul Europei, limba delimitează cel 
mai clar pe români ca pe o comunitate etnică”2. 

Lucian Blaga vedea identitatea etnică a românilor prin identificarea 
religioasă: „Vrem să fim numai atât: latini – limpezi, raţionali, cumpătaţi, 
iubitori de formă, clasici, - dar vrând-nevrând, suntem mai mult. Însemnatul 
procent de sânge slav şi trac ce clocoteşte în fiinţa noastră constituie 
pretextul unei probleme care ar trebui pusă cu mai multă îndrăzneală”3.  

Aceeaşi identificare etnică prin religie o descoperim şi la Nichifor 
Crainic pentru care „Bizanţul şi Kievul au fost pentru noi rănile pe unde s-a 
strecurat pe dedesubtul ortodoxiei acest import ce s-a dizolvat cu vremea în 
rezervorul forţelor noastre primitive. El face astfel parte din  avuţia noastră 
populară  şi alcătuieşte încă o putere de diferenţiere şi de rezistenţă faţă de 
curentele civilizaţiei europene de provenienţă istoriceşte proaspătă”4. 

Tudor Arghezi, mai tranşant, aprecia că la români „credinţa se traduce în 
acte şi credinţa ortodoxă nu e reprezentată de acte ortodoxe româneşti în nici 
un domeniu de aplicare  religios, miracole, prozelitism, oratorie, scrieri, 
propagandă, jertfe. Nicio iniţiativă pornită sub comanda  unui sentiment 
religios. Totul este copiat de la greci, vorbă cu vorbă, formă cu formă, şi la 
zestrea greacă românii n-au adăugat nimic, nici fapte sufleteşti, nici sfinţi, 
păstrând doar cadrul ca un locatar apartamentul închiriat, căruia nu se simte 
dator cu nimic”5 

Identificarea etnică ia, aşa cum am văzut, expresii diferite la români. 
După decembrie 1989, s-a constatat  ruperea de regimul comunist şi 
realizarea, în România, a unei societăţi bazată pe libertăţile individului. 

Identificarea etnică este la români atât de intensă încât unele forţe 
politice organizate sau reorganizate după 1989 au, în titulatură, adjectivul 
naţional.  

                                                 
1 Mihail Kogălniceanu – Opere, I, Editura pentru Literatură, Bucureşti, p. 641. 
2 Nicolae Iorga – Introducere în istoria românilor, I, Partea I, Editura Academiei, 
Bucureşti, p. 13. 
3 Lucian Blaga – Revolta sufletului nostru nelatin, în „Gândirea”, I,11, 1921. 
4 Nichifor Crainic – Puncte cardinale în haos, Bucureşti, 1931, p. 90. 
5 Tudor Arghezi – „Bilete de papagal”, 249, 1928. 
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Dacă luăm în considerare felurile în care românii se identifică etnic, pe 
care le-am evocat, în configurarea unor concluzii, putem afirma că o mare 
parte a identificărilor sunt tradiţionale: prin personalităţi ale Evului Mediu şi 
ale începutului epocii moderne, prin ascendenţă în romanii care au colonizat 
Dacia, prin ortodoxismul convertit la realităţile româneşti etc. 

Concluzionăm, arătând că naţionalismul i-a caracterizat, îi 
caracterizează şi îi va caracteriza, într-o oarecare măsură, pe români. 
 

2. Naţionalismul lui Eminescu 
 

Această adăugire la tema eseului nostru este, de fapt, o aplicaţie a 
ideilor exprimate pe câteva dintre textele eminesciene, pentru că Eminescu 
este opera vie, de-a pururi deschisă, la care alergăm întru îndestularea setei 
noastre. 

Opera poetică a lui Mihai Eminescu a pătruns în conştiinţa publică 
mai mult decât aceea de luptător politic, iar nota pesimistă a poeziei sale a 
indus uitarea ipostazei de luptător politic, pe care Poetul a configurat-o prin 
statornicia idealului său. Vasta sa activitate de gânditor şi publicist are o mai 
strânsă legătură cu ideea de naţionalism decât poezia. 

În studiul său, intitulat Naţionalismul lui Eminescu, Dumitru 
Murăraşu identifică următoarele forme ale naţionalismului eminescian: 
naţionalismul entuziast şi afirmativ, naţionalismul criticist şi naţionalismul 
cultural. 

 
 2.1. Naţionalismul entuziast şi afirmativ se configurează încă din 
primele sale poezii şi cuprinde câteva aspecte concrete pe care le enumerăm, 
în continuare: dragostea de neam şi de ţară, dragostea faţă de trecutul 
strămoşesc, atitudinea faţă de provinciile româneşti, îndemnul la 
solidaritatea naţională. 
 Poezii precum Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Din străinătate 
sau Scrisoarea III sunt doar câteva exemple ale manifestării patriotismului 
său. Când ţara este pe punctul  
de a-şi căpăta Independenţa, în „Timpul” (1879, 2 noiembrie), Eminescu 
scria: „E mică ţărişoara noastră, îi sunt strimte hotarele, greutăţile 
vremurilor au ştirbit-o; dar această ţară mică şi ştirbită e ţara noastră, e ţara 
românească, e patria iubită a oricărui suflet românesc”. 
 „Cuvântul naţiune are pentru Eminescu  măreţia unui lucru sfânt. A-l 
pronunţa fără rost şi numai de pe vârful buzelor e doar a face paradă de 
naţionalism: Naţionalitatea trebuie simţită cu inima şi nu vorbită numai cu 
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gura. Ceea ce se simte şi respectă adânc, se pronunţă arareori! […] Iubesc 
poporul românesc fără a iubi pe semidocţii şi superficialităţile sale”6. 
  Eminescu îmbrăţişează cu dragoste trecutul strămoşesc şi evocă 
figurile măreţe ale trecutului, lăsându-se biruit de contemplarea ruinelor 
rămase mărturie; el este mândru de originea noastră latină, dar vorbeşte cu 
dragoste şi despre poporul dac. Am ales, spre exemplificare, următoarele 
versuri: 
             „Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini, 
              Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini, 
              Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia noastră 
              De la munte pân’ la mare şi la Dunărea albastră”7. 
 Pentru Moldova, Eminescu are profunde şi statornice sentimente de 
dragoste. Într-o notă, Poetul scrie: „Moldovo! Mamă! Mamă!” Punându-şi 
mare nădejde în sărbătoarea de la Putna, Eminescu nu şi-a limitat 
entuziasmul, risipind sfaturi, îndemnuri, muncind efectiv pentru reuşita 
acestei manifestări de la care aştepta progresul naţiunii. 
            A trăit durerile neamului, i-a cântat nădejdile, s-a contopit sufleteşte 
cu sufletul poporului. De tânăr a fost îndurerat de priveliştea suferinţei. 
Toma Nour, eroul din Geniu pustiu, îşi arată limpede părerea că războiul 
este mare primejdie pentru oameni. La România Jună el este preocupat de 
problema solidarităţii între studenţi. Aşadar, aspecte ale naţionalismului 
entuziast şi afirmativ sunt prezente peste tot în viaţa lui Eminescu. 
 
 2.2. Naţionalismul criticist al lui Eminescu se configurează prin 
câteva ipostaze ale Poetului dintre care amintim: biciuitorul prezentului, 
duşmanul politicianismului, criticul formelor fără fond. 
 Încă din primele sale poezii, Eminescu se arată îndrăgostit de 
idealurile deceniilor anterioare, criticând scepticismul vremii sale. Prezentul 
este lipsit de adevăratul patriotism, pentru contemporani, patria este doar o 
frază, prezentul nu are nici ideal, fiind rece şi prozaic (Epigonii). 
 Eminescu crede că prezentul nu este decât o urmare firească a ceea 
ce au făcut strămoşii. Urmărind istoria neamului, el ajunge la concluzia că 
însăşi Independenţa este creaţia generaţiilor trecute. 
 Uneori, Eminescu se revoltă împotriva politicianismului de paradă şi 
nu conteneşte a afirma: „Suntem naţiune…toată ţara este numai o partidă: 
naţiunea!” 

                                                 
6 Ms. Ac. Rom. 2257 fol. 65 (Apud Dumitru Murăraşu  –  Naţionalismul lui Eminescu, 
Editura Pacifica,  
                                                                                           Bucureşti, 1994, p. 24). 
7 Scrisoarea III, Ediţia Ibrăileanu, p. 162 (Apud Dumitru Murăraşu  –  Op. cit. p. 34). 
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Se situează împotriva profesorilor care fac politică  în loc să se ţină 
de carte; acesteia, Poetul îi opune pasiunea nobilă a muncii intelectuale; spre 
aceasta îi îndeamnă el pe tineri. Ca revizor şcolar, Eminescu şi-a dat seama 
că şcoala nu-şi îndeplinea menirea şi că împrejurările nu erau prielnice unei 
şcoli bune. 
 Critică înverşunat starea de lucruri din ţară. Pretutindeni el nu vede 
decât forme goale, instituţii fictive, spoială de cultură: 
 „În noi totul e spoială, totu-i lustru fără bază; 
              Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem în nimic!” 
                                                               (Epigonii) 
 

3. Naţionalismul cultural al lui Eminescu se concretizează în 
câteva abordări concrete care ţin de: puritatea limbii naţionale, literatura 
naţională şi menirea civilizatoare a neamului8. 
 În tot ce scrie Eminescu asupra limbii, culturii, civilizaţiei ori 
societăţii este obsedat de gândul naţiunii. El ar vrea ca pretutindeni să vadă 
întipărirea geniului neamului, ar vrea ca totul să fie expresia spiritului 
naţional. Limba trebuie să fie omogenă, generală, să fie element de 
solidaritate naţională, literatura şi cultura trebuie să fie mijloace de expresie 
ale sufletului naţional, civilizaţia trebuie să cuprindă triumful spiritului, 
activitatea ştiinţifică ori intelectuală şi, mai ales, şcoala să se situeze mereu 
în slujba naţiunii. 
 Eminescu vrea ca naţiunea, întocmai ca un individ, să-şi aibă 
identitatea sa personală. Căutarea acestei note personale şi originale l-a 
determinat pe Eminescu să iubească literatura populară şi graiul de la ţară. 
Aici vedea el izvorul curat ca lamura, aici se afla  modalitatea de veşnică 
întinerire. 
 Şi cum, orice istorisire are un sfârşit, credem şi noi, alături de 
reputatul profesor ieşean Petru Ursache că Doina eminesciană este expresie 
a mentalului românesc. 

                                                 
8 Dumitru Murăraşu  –  Op. cit., p. 133. 
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”Epoca post-Beatles. Europa fusese tulburată de ofensiva 
tineretului rebel, dar la postul de miliţie din Tazlău totul părea 
mortificat. Chiar în ciuda „cortinei de fier”, junii est-europeni 
se manifestau mai libertin decât le-o permiteau joile tineretului 

şi duminicile muncii patriotice. ” 
 
 
 

La tuns! 
 

 o proză de Constantin Ardeleanu 
 

Fie că miliţienii erau prea proşti, dând motive pentru bancuri asupra 
stupizeniei lor devenită proverbială, fie că funcţiile lor represive în 
socialism le dădeau puteri abuzive nelimitate, cert e că în Tazlău purtătorii 
de uniforme albastre erau consideraţi nişte oamnei răi, cu care e mai bine să 
nu ai de a face, cunoscută fiindu-le determinarea  primordială de a te 
amenda sau a te băga la puşcărie pentru o nimica toată. Cum toţi miliţienii 
exercitându-şi „foncţia” erau străini de sat, se salva, miraculos, IQ-ul 
comunităţii, care, când nu bocea, se amuza de gogomăniile speciei cu 
centiron. Fiecare dintre ei a fost cum a fost, dar, de departe, Ciomârtan se 
detaşa ca fiind cel mai afurisit. De altfel, nimeni nu-i ştia prenumele real 
(Gheorghe nu putea să lipsească), el apăsând asupra satului ca izbitura unei 
greutăţi insuportabile, având rezonanţa unui buzdugan. Ciomârtan! Masiv, 
supraponderal chiar, cu fălci de killer şi ochi inexpresivi, reci, cu labele 
mâinilor ca nişte lătunoaie nefasonate şi picioarele-buştean mereu crăcănate, 
veghind neclintit la intersecţia dintre şoseaua principală şi drumul ce cobora 
la fabrica de cherestea. Dacă puteai, îl ocoleai; altfel, dădea el peste tine. Se 
remarcase ca un fel de „şerif al flagrantului”, instantaneu trezindu-te cu el în 
spate, după ce premeditase capcane viclene de a te surprinde dacă „ai călcat 
strâmb” sau profittând de delaţiunile unor oameni de nimica, pe care le 
cultiva asiduu, ca necesare gesturi de civism. Te soma reglementar, cu 
pistolul nelipsit de la şold şi cu vâna de cauciuc, bălăngănindu-se, legată de 
încheietura mâinii. In lipsă de altceva, lovea cu cauciucul, nervos, pe 
vipuşca pantalonului sau în palma cealaltă, vrând să se convingă pe propria-i 
piele că n-a uitat menirea monstruosului baston punitiv. Hoţii de lemne l-ar 
fi vrut mai degrabă putregai, pescarii fără autorizaţii plută pe ştioalnă, 
braconierii încolţit de urşi şi împuns de cerbi, într-o cooperare animală 
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contra naturii. Dar acest nepieritor Ciomârtan, tronând în mijlocul 
intersecţiei şi făcând exces de morală proletară, te amenda, te ierta 
mărinimos contra unei înjurături cu năduf, aplica nefericitului chemat la 
post constituţia prin lovituri sau, acolo unde se impunea, preda delincventul 
pe mâna parchetului. Dezbătea, combătea, uneori bătea, dar nu se abătea de 
la linia dură a partidului. Nu-i de mirare, că accidentul în urma căruia 
Ciomârtan şi-a dat duhul a fost perceput de sat ca un semn de la Dumnezeu 
de a potoli zelul satrapului. A fost un flagrant ca la carte: adjunctul a fost 
ocolit de un vitezoman ce zbura la miez de nopate spre Roznov şi, când 
credea că a scăpat de gabor, i-a apărut în cale, orbindu-l cu un fascicol de 
lumină, masivul plotonier, specialist în flagrante. Când să-l mai ocoleşti?  
Posteritatea bravului miliţian, căzut la datorie, nu s-a ridicat la înălţimea 
gestului său eroic şi gratuit. Dacă văduva cernită i-a înălţat o cruce de 
ciment în vârful dealului Fluturului, ca o bornă de hotar între Tazlău şi 
Borleşti, între abuz şi civilizaţie, între ignoranţă şi sacrificiu, apoi victimele 
din timpul vieţii justiţiarului cu capelă i-au asigurat, voluntar şi permanent, 
peste jumătate de an, o terapie de urină, punându-i pe postamentul crucii 
câte un pahar plin, ca să-şi potolească setea. Pe el viu nu se puteau răzbuna, 
aşa că au apelat la acest gest de o barbarie comparabilă cu teroarea 
malacului abuziv. 

Dar să-l vedem şi admirăm pe Ciomârtan în „ezerciţiul foncţiei”. 
Trecea, târându-se anonimă, o zi săracă în evenimente. Probabil se 
recuperau doar infractorii, fiindcă el, justiţiarul, nu cunoştea vreodată odihna 
slăbirii vigilenţei. „Rotunjind rondul” pe la căminul cultural, din preajma 
wc-ului din curte zărise câteva rotocoale de fum înălţându-se spre cer. Din 
două salturi, cu porhartul urmându-l aidoma căderii unei paraşute la sol, 
plotonierul înconjură obiectivul (regreta că nu avea la el şi masca din dotare, 
care i-ar fi fost de mare nevoie în acel mediu agresiv), răcnind de se 
cutremuraseră zidurile clădirii: „Flagrant! Nu mişca! De fapt, ieşi imediat 
afară, scârnăvie!” De după un perete proteguitor, pe care autorii de grafitti 
avant la lettre scriseseră nişte măscări, ieşise un puşti tremurând de frică. 
„Ce făceai aici, tu-ţi ’mnezeii mă-tii?” „Trăgeam dintr-o ţigară”. „Asta te-au 
învăţat la şcoală?” Urmase o tăcere vinovată, dar cum aerul nu era chiar 
ozon de munte, Ciomârtan îl luă pe după umăr, oarecum părinteşte, pe 
rahiticul personagiu, pentru a continua ancheta în condiţii mai respirabile. 
„În ce clasă eşti?” „A patra”. Acum cât de nemilos şi intansigent se dovedise 
Ciomârtan, cum scrie la puţina lor carte, trebuia să recunoască evidenţa: 
fusese un flagrant căcăcios, foarte aproape de o eficienţă zero:  să-l bată, n-
avea pe cine; să-i ţină o morală, cu regolamentul în mână, n-avea cui. 
Ţâncul dârdâia din toate încheieturile: „De data asta te iert, dar să nu se mai 
întâmple, ’mnezeii mă-tii de chiştoc, că vei avea de a face cu mine”. Şi apoi, 
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pozând într-un bunic înţelegător: „Mă drace, să ştii că şi eu am început să 
fumez atunci când eram în clasa a patra. Dar eu aveam pe atunci 16-17 ani?!” 

Chiar prin dreptul locuinţe sale închiriate, cu o geometrie în bârne 
interesantă, de fapt o  fostă casă de odihnă muncitorească, tăiau frunze la 
câini o droaie de copii de pe lângă apa Peştiosului, care se târa leneşă înspre 
râul cristalin al Tazlăului. Cum Ciomârtan învăţase la încropita lui şcoală şi 
despre „educaţia prin muncă”, suplimentată, în cazuri excepţionale, de cea 
prin aplicarea de bastoane, strigase la ceata de pierde-vară: „Gaşcă de 
neisprăviţi, fuga marş la mine!” Vorbeau cizmele cazone lustruite, sufocante 
datorită arşiţei neîndurătoare a verii, la picioruşele desculţe, respirând 
libertatea copilăriei aparent fără griji: „Uitaţi despre ce-i vorba. Tot tăiaţi 
degeaba frunze la câini, cât îi ziulica de lungă. E vremea să faceţi ceva şi 
pentru societate. Vedeţi astea două butoaie? Le puneţi pe căruciorul de lângă 
poartă şi vă duceţi să le umpleţi la fântâna lui Escaru. E-xe-cu-ta-rea!” 
Fântâna cu pricina era la vreun kilometru depărtare de casa ciomârtană. 
Cum până acolo mai existau alte două puţuri, şeful găştii luase hotărârea să 
umple butiile la prima fântână ieşită în cale (ştia şi piciul că „miliţienii e 
proşi”, de unde să ştie namila că apa nu provine de la Escaru?). N-apucaseră 
să scoată prima găleată cu apă, că apăruse alergând plotonierul: „Flagrant! 
’Mnezeii cui v-o închinat, păi aşa ne fusese vorba? Direcţional fântâna lui 
Escaru, pas alergător! Şi să nu-mi stricaţi căruţul că dracul şi dricul v-
aşteaptă!” E clar, miliţianul era într-o doagă... Chin de Sisif, mai mut de 
30% din încărcătură trebuia turnată în plus, din cauza doagelor uscate ale 
acelor butoaie ale Danaidelor. După vreo patru ore de salahorie, epuizată de 
efort, ceata se afişase în faţa casei din bârne rotunde cu butiile umflate de 
apă, mai ceva ca bârdahanul masiv al beneficiarului. „Misiune 
îndeplinită...Vă mulţumesc, aţi făcut o treabă pe cinste. Societatea vă va fi 
recunoscătoare”. Dar cinste şi recunoştinţă de unde? „Măcar de un sirop şi o 
Eugenie tot le-o da Ciomârtan pentru truda depusă întru adăparea braţului 
înarmat al poporului”, se gândeau  piperniciţii „apari”. Lăsându-şi greutatea 
corpului de pe un picior pe altul, omului legii  îi dispăruse subit adierea de 
umanism, şi boţindu-şi faţa de crispare, urlă neaşteptat: „Şi acum marş la 
domiciliu!” Cărpănoasă societate?! 

Epoca post-Beatles. Europa fusese tulburată de ofensiva tineretului 
rebel, dar la postul de miliţie din Tazlău totul părea mortificat. Chiar în 
ciuda „cortinei de fier”, junii est-europeni se manifestau mai libertin decât 
le-o permiteau joile tineretului şi duminicile muncii patriotice. Blugii, 
raiaţii, pletele lungi şi fustele scurte câştigau tot mai mult din perimetrul 
străzilor din Est (socotit al „naţiunilor captive” de către ideologia 
occidentală). Dacă şi cizmarul îşi permisese să mişte în front a sfidare, spre 
indignarea ursului Brejnev, ei de ce ar fi mai prejos?  Probabil nu ştiau că tot 
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ceea ce îi este permis meşterului cârpaci/cârmaci nu-i şi de nasul ucenicilor. 
Se cruceau cei de la Piatra, cum într-un sat liniştit ca Tazlăul, departe de 
influenţa nocivă a oraşului, colcăie răfăcătorii şi indisciplinaţii, aruncaţi în 
dubă sau amendaţi, de tot li se cerea chitanţiere în neştire. Ce mână de fier la 
Ciomârtan, omul legii aplicate la sânge! 

Cu degajarea liceenilor profitând de vacanţă, trei tăzlăuani, cu 
pantaloni albaştri reiaţi şi pletele fluturând la orice adiere de vânt, se 
grăbeau spre căminul cultural, unde rula un film cu Roger Moore. 
„Flagrant!” – le barase în viteză drumul pacostea în albastru: „Sunteţi 
liceeni, aveţi ceva carte la bază, de aceea nu vă cer să mă urmaţi la post ca 
să vă amendez din cauza laţelor voastre soioase. Duceţi-vă liniştiţi la film, 
dar mâine vă prezentaţi tunşi la mine şi scăpaţi de belea”. „Vă mulţumim 
pentru înţelegere” replicase  unul dintre ei, mai degrabă ironic. „Staţi, nu vă 
grăbiţi. Aţi pierdut, în cazul cel mai rău, jurnalul dinaintea filmului. Ziceţi 
bodaproste că n-aţi pierdut şi filmul”. „Bodaproste”, se conformă acelaşi, 
dar o ureche fină ar fi distins rostirea unui şmecheresc „Bă, da prost e”. 
„Fără plete, e clar. Tunşi franţozeşte, cum se zice pe la ţară. Dacă nu vă 
conformaţi, folosesc regolamentul şi instrumentele din dotare”. „Am 
înţeles” – rosti, de data asta, cel mai răsărit dintre ei, „dar ne iertaţi 
îndrăzneala, că tot am pierdut jurnalul, dumneavoastră credeţi în socialism?” 
„Ce întrebare provocatoare e asta, tinere? Mai vorbă, socialismul m-a făcut 
om. Eu nu numai că cred (strecură o cacofonie ca semn de apartenenţă la 
elita care confundă instrucţia cu instruirea), dar îl apăr cu toată forţa mea”, 
răspunse Ciomârtan, lovind demonstrativ cu vâna de cauciuc în palma sa 
lătunoaie-stânga. „Atunci, ar trebui să ştiţi că inventatorii socialismului, 
Marx şi Engels, purtau plete şi barbă. Noi am vrea să fim ca ei, fiindcă şi noi 
iubim socialismul, cea mai dreaptă societate din lume”, continuase caterinca 
liceanul. „Cum ziceaţi că-i cheamă pe ăştia?” „Marx şi Engels”. „Măi 
golanilor, voi vreţi să-mi stâlcesc limba? ’Mnezeii... (nu mai continuă, din 
respect pentru, orişcât, reprezentanţii unei  culturi superioare). Regolamentul 
e unul pentru toţi. Dacă Marcu şi Anghel ăştia trec prin sectorul meu, fiţi 
siguri că îi trimit şi pe ei la frizerie?! Fuga marş, la film!”... 
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”Cuprinsul cărţii de faţă, însumează scriitori cu destin 
contorsionat, aparţinători, în general, ai unei generaţii pierdute (a 
războiului cald sau rece), sacrificată ori reformată. ” 
 
 
 
 
 

FIŞE PENTRU O ISTORIE A LITERATURII 
 

o cronică literară de Vasile Spiridon 
 

 Parcurgând cuprinsul cărţii Sinteze critice (Piteşti, Ed. „Paralela 45“, 
2009), semnată de Nicolae Oprea, ne dăm seama că istoricului literar 
piteştean îi place să se ocupe în comentariile sale critice de scriitori în 
general longevivi, cu destin încâlcit şi întârziat de felurite contexte, dar cu 
care actualitatea sau posteritatea literară este generoasă. Alexandru 
Macedonski a putut să apară în opinia lui Benjamin Fundoianu „un întârziat 
într-o epocă defunctă“, deşi poetul rozelor a fost recunoscut drept un 
precursor al Simbolismului. Vasile Voiculescu a probat şi el longevitatea 
artistică: publicând prima culegere poetică în acelaşi an când a debutat şi 
George Bacovia, cu Plumb, gloria lui nu va fi decât postumă. La rândul lui, 
Gellu Naum a traversat aproape un întreg secol şi a fost considerat de unii 
critici, după dispariţia fizică, drept ultimul mare suprarealist european.  
 Alţi scriitori prezenţi la cuprinsul Sintezelor critice ne atrag atenţia 
prin episoadele dificile sau insolite ale vieţii lor. Lucian Blaga a trecut cu 
demnitate prin purgatoriul „obsedantului deceniu“, Ion Vinea va întocmi el 
însuşi la sfârşitul vieţii un volum de versuri pe care va apuca să-l vadă doar 
cu câteva ore înainte de a închide ochii pentru totdeauna. Destinul 
„sperjurului“ Octavian Paler se află pus sub semnul „pretextului romantic“ 
al unui jurământ – revocabil, din fericire – de a nu mai scrie niciodată după 
ce, în pragul debutului, viitorul autor al Polemicilor cordiale pierdea trei 
manuscrise. Vintilă Horia rămâne însoţit, în filele istoriei decernării marilor 
premii ale lumii, de sintagma „attribué mais non decerné“. Destinul dublului 
înstrăinat Paul Goma îl ilustrează, până la un punct – este de părere Nicolae 
Oprea – pe acela al întregii literaturii române postbelice. Autorul romanului  
Gherla rămâne şi el unic în felul său, pentru că „protestul lui Paul Goma 
împotriva totalitarismului (şi a colaboraţioniştilor) este al unui intelectual de 
inflexibilă, dar firească, ţinută morală, arzând aievea pentru erosul (a se citi 
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«scrisul» – corectura noastră, V. Sp.) său, indiferent de riscurile la care se 
expune. Este un utopist cum literatura română n-a mai avut poate decât în 
perioada modernă“ (p. 122). L-aş adăuga pe această listă – chiar dacă se 
supără Paul Goma – şi pe Petru Dumitriu, cu destinul său aparte, măcar prin 
traiectoriile existenţiale pe care le-a ales. 
 Cuprinsul cărţii de faţă, însumând scriitori cu destin contorsionat, 
aparţinători, în general, ai unei generaţii pierdute (a războiului cald sau 
rece), sacrificată ori reformată. Este vorba, arhaizând puţin, de o generaţie 
adunată de acasă sau de prin lume şi iar la lume dată. Pe scurt, Sintezele 
critice sunt, în mic, „o istorie recentă a orfanilor universului“, pentru a mă 
folosi de titlul exact al articolului dedicat romancierului Radu Aldulescu. 
Desigur, nu acesta  a fost principiul de selectare şi coagulare al sintezelor 
critice aici prezente, apele alegându-se ulterior astfel. 
 Nicolae Oprea, critic ce posedă indiscutabile calităţi de analist şi 
revalorificator al nuanţelor nesesizate din scrierile autorilor clasici ori 
contemporani ai literaturii noastre, este aici mereu atent la dialectica ideii de 
literatură, ştiind să plaseze pe orice autor cu opera sa la confluenţa mai 
multor curente sau orientări şi în corelaţie cu alţi scriitori. Astfel, în cadrul 
aceleaşi sinteze critice despre un autor sau altul, el se referă neapărat, fie şi 
pe scurt, la întreaga etapizare a creaţiei, la mutaţiile valorice surprinse în 
diacronia lor, la continuităţi, discontinuităţi, rupturi şi tendinţe novatoare. 
Nu numai cronologic, primul la tabla de materii se află proteicul Alexandru 
Macedonski, asupra a cărui operă Nicolae Oprea s-a aplecat şi a publicat un 
studiu (Alexandru Macedonski între romantism şi simbolism, 1999). În 
sinteza critică de aici se insistă pe faptul că, deşi ciclul Nopţilor vine pe 
filiera concepţiei romantice a poetului, în Noapte de mai întâlnim un 
mixtum compositum de elemente clasice, romantice şi simboliste, specifice 
eclectismului literaturii noastre din secolul al XIX-lea. Atmosfera 
primăvăratică arcadiană derivă din viziunea clasicizantă macedonskiană, iar 
îngemănarea dintre natura revivifiantă şi cosmosul neclintit în veşnicia lui – 
ducând cu gândul la refacerea armoniei primordiale – îl determină pe 
poeticianul Nicolae Oprea să afirme că există tentaţia înălţării simbolice de 
la terestru (excelsior-ul spre perihelie, despre care vorbea şi Adrian Marino 
în monografia sa) în cazul acestui poet cu constituţie temperamentală 
romantică. Concluzia firească de la sfârşitul acestei prime sinteze de poetică 
din cuprinsul cărţii este că Alexandru Macedonski rămâne, la modul 
general, un poet trivalent: romantic prin vocaţie, clasic prin aspiraţie şi 
parnasiano-simbolist prin expresie. Şi, nu în ultimul rând, el reprezintă, prin 
discursul său metapoetic, o conştiinţă limpede a poeticităţii moderne în 
literatura română.   
 Acelaşi procedeu al etapizării pe vârste interne de creaţie îl foloseşte 
Nicolae Oprea şi în comentariul critic dedicat lui Vasile Voiculescu, căruia 
i-a dedicat deja două cărţi: Magicul în proza lui Vasile Voiculescu (2003) şi 
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Vasile Voiculescu. Monografie (2006). Istoricul nostru literar sesizează, 
referitor la ceea ce ţine de destinul antum al poeziei voiculesciene, o primă 
etapă, de obedienţă tradiţionalisto-rurală, pe filiera Vlahuţă – Coşbuc, 
precum şi filonul ortodoxismului la cel convins că poezia sa ilustrează 
direcţia tradiţionalistă în aria modernităţii interbelice. Urmează, cum este şi 
firesc, etapa desprinderii de modele şi conturarea etapei de originalitate 
deplină, în care drept fundamentală este găsită tema destinului artistului şi 
Omului, pentru ca placa turnantă a ultimelor poeme – antume şi postume – 
să fie reprezentată de pastel. 
 O placă turmantă este descoperită şi în creaţia poetică a lui Ion Vinea: 
„Oricât de forţată ar putea apărea comparaţia, cred că Vesper (latinescul 
vesper,-eris/ seară) constituie o replică peste timp la Sara pe deal 
eminesciană, marcând generic trecerea de la romantism la simbolism. Valea 
şi bolta senină din poezia lui Eminescu sunt substituite la Vinea cu marea şi 
fântânile lumii. Iar dealul concret, înţeles ca ax al universului, îşi află 
corespondenţa într-un spaţiu abstractizat al purităţii originare. Renunţând la 
titlul iniţial, de pastel, poetul interbelic se orientează spre poezia de 
cunoaştere, echivalând ora fântânilor cu timpul creaţiei (s.a.)“ (p. 52). Iar 
această echivalare a „orei fântânilor“ cu timpul creaţiei s-a întâmplat şi în 
epoca postbelică: „Marginalizat în regimul comunist, ba chiar întemniţat la 
un moment dat, Ion Vinea n-a putut depăşi, din păcate, bariera acestei 
metafore-simbol a anilor interbelici. Dar a reuşit să focalizeze în jurul 
fântânii emblematice – prin notaţii fugare şi aluzii aparent spontane, însă 
savante – un spaţiu simbolist al sugestiei şi nuanţelor (s.a.)“ (p. 54).  
 Profesorul Nicolae Oprea are spirit metodic şi didactic conclusiv, 
bazându-se pe informaţia adusă la zi de ediţiile critice, pe mărturisirile 
jurnaliere şi pe dovezile aflate în atelierul de creaţie al scriitorilor comentaţi. 
Având în sprijin confesiunile lui Lucian Blaga, el demontează prejudecata 
existentă de mult timp că, în perioada comunistă, autorul Mirabilei seminţe 
s-ar fi dedicat în exclusivitate traducerilor din lirica universală. Criticul 
piteştean întreprinde o clasificare şi o analiză judicioasă a temelor şi 
motivelor din postumele blagiene, considerate a fi veritabile dezvoltări sau 
poeme-replică ale creaţiei cunoscute, din perioada interbelică. Ocupându-se 
de raportul continuitate – înnoire în poezia rămasă în sertar (motivul marii 
treceri, al iubirii, aspectul autobiografic al lirismului retrospectiv, utilizarea 
formelor fixe ce duce la sugestia analitică a revenirii la clasicism), autorul 
categoriseşte trei etape creatoare blagiene postbelice: prima, între 1945 şi 
1946, cu ciclurile „Domnia soarelui de toamnă“ şi „Legenda veşnică“, a 
doua, a elaborării ultimelor postume, între anii 1951 şi 1954, şi cea din anii 
1959 – 1960, când poetul îşi redistribuie ineditele în grupajele definitive: 
Vârsta de fier, Corăbii cu cenuşă, Cântecul focului şi Ce aude unicornul… 
 Virtuţile de comparatist le dovedeşte autorul în paginile dedicate 
romanului Lumea în două zile, al abilului mânuitor de tehnici narative care 
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este George Bălăiţă. Aici se operează o analiză cuprinzătoare a tuturor 
posibilelor relaţii cu literatura universală (James Joyce, Michel Butor, 
William Faulkner, N. Gogol, F. M. Dostoievski, Thomas Mann ş.a.). O 
lectură intertextuală, plină de referinţe literare, este aplicată şi în cadrul 
gloselor la romanul Cel mai iubit dintre pământeni, al lui Marin Preda. 
Nicolae Oprea ne convinge că experienţa culturală a romancierului este 
transferată personajului Victor Petrini, ale cărui trăsături se constituie într-o 
replică dată personajelor dostoievskiene supuse angoaselor conştiinţei 
scindate.  
 Astfel, Victor Petrini devine capabil să treacă peste tragismul 
situaţiilor în care se vede obligat să intre şi crede în putinţa salvării „fiinţei 
ontice“ graţie raţiunii. Şi aceasta, întrucât „libertatea sa interioară este lipsită 
de mister, nu are caracterul metafizic al unor Ivan Karamazov sau 
Raskolnikov“ ale căror sentimente se exteriorizează „sub presiunea 
transcendenţei, prin raportare la divinitate“ (p. 73). Antidostoievskianismul 
romanului predist (revolta împotriva „germenilor formativi“) este urmărit 
atât la nivelul limbajului, prin detectarea în dispunerea dialogică a 
numeroase replici din romanele marelui clasic rus, cât şi din perspectiva 
strategiei de configurare a celorlalte personaje, prin preluarea critică a unor 
reacţii şi reprezentări analogice. În viziunea romancierului – spune Nicolae 
Oprea –, Victor Petrini ar fi înzestrat cu însuşirile sufletului românesc 
predispus spre contemplare, dar şi devenind caustic în faţa abjecţiei şi 
ticăloşiei. 
 Profitând de pretextul că un personaj de plan secund îşi exprimă 
admiraţia faţă de puterea şi geniul marilor clasici ai literaturii răsăritene în a 
sonda abisul din sufletul slav, Nicolae Oprea identifică şi înseriază 
similitudini ale romanului cu efecte de spectacol miraculos al vieţii indus de 
Dostoievski, Tolstoi şi Gogol, cu distincţia menţinută că Victor Petrini îşi 
păstrează conştiinţa nesângerândă graţie unui atavism românesc ce îi 
permite să atenueze tragismul vieţii dacă îl trece printr-o viziune umoristică. 
Roman al condiţiei umane care are drept protagonist un profesor de 
filosofie, Cel mai iubit dintre pământen este văzut a fi şi un mediator al 
viziunii filosofice a lui Marin Preda, care îi împrumută lui Victor Petrini, 
din multitudinea de filosofi citaţi, date ale proiectului filosofic spinozian. 
Concluzia finală este că „Victor Petrini constituie punctul terminus al 
evoluţiei personajului predist. Între gândirea lui Ilie Moromete şi gândirea 
lui Victor Petrini se pune o conjuncţie premeditată. Sensul devenirii tipului 
uman ilustrat în ficţiune este de la omul-filosof la filosoful-om“ (p. 81). 
 În glosele pe marginea apariţiei Jurnalului intim, Nicolae Oprea 
consideră că este posibil ca neîncrederea lui Marin Preda în diarism să fi 
fost influenţată de citirea paginilor din alte jurnale (precum este acela al lui 
Tolstoi), ajungând la concluzia că scrierea jurnalieră a reprezentat pentru 
autorul Vieţii ca o pradă mai degrabă o soluţie de criză („un amfiteatru al 
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creaţiei literare (s.a.)“), o modalitate de a-şi activa dorinţa de a scrie, 
mărturisind în filele jurnalului său chinurile creaţiei.  Când ajunge să 
discute despre „cărţile înstrăinării“ unui alt diarist, Paul Goma, Nicolae 
Oprea apreciază genul autenticist hibrid al naraţiunilor duse înspre pamflet 
ale vitriolantului scriitor, fiind în mare parte de acord cu şarjele sale groteşti. 
Însă adoptă un ton echilibrat şi afirmă că „Înclinaţia spre caricatural şi şarja 
grotescă îşi are rostul ei terapeutic aş spune, în aria pseudoficţiunii, dar de 
aici până la a culpabiliza de-a valma pe Marin Preda, Mircea Dinescu, 
Ştefan Augustin Doinaş, Al. Paleologu, Marcel Petrişor ş.a. e o cale lungă“ 
(p. 118).  
 Tot în aria de cuprindere a înstrăinării, Nicolae Oprea observă cu 
justeţe că Dumnezeu s-a născut în exil deschide seria romanelor simbolic-
gnoseologice scrise de Vintilă Horia, în care chiar tema exilului (inclusiv a 
exilului interior) apare ilustrată prin intermediul unor celebrităţi ale 
civilizaţiei europene: Platon – în Scrisoarea a şaptea, Ovidiu – în Dumnezeu 
s-a născut în exil, Boetius – în Persecutaţi-l pe Boetius şi El Greco – în Un 
mormânt în cer. 
 Înzestrat cu spirit sintetic şi didactic, Nicolae Oprea are propensiune 
pentru tematizarea formulelor creatoare: suprarealismul la Gellu Naum, 
plecând de la analiza poemului-manifest Oglinda oarbă; onirismul estetic la 
Leonid Dimov şi Dumitru Ţepeneag; parodia pseudo-literaturii la Mircea 
Horia Simionescu; pseudo-romanul istoric în linia estetismului de tip 
decadent la Ştefan Agopian. Autorul Sintezelor critice este grijuliu în a 
contextualiza o anumită operă, în a-i explora vecinătăţile, cu scopul precis 
de a o aduce la o formă operaţional-sintetică. Opera respectivă este supusă 
unei analize tematice disociativ-asociative, căreia i se adaugă o necesară 
schiţă bio-bibliografică. Vin în sprijinul acestei concluzii fişele cu rol 
istoriografic din Dicţionarul analitic de la partea de final a cărţii, care se 
bucură de un rezumat inductiv şi disociativ al operei, de ordonare tematică, 
de abordare ideatică foarte concisă şi de aceleaşi rânduri bio-bibliografice. 
De reţinut câteva fişe: Ioan Alexandru, Petru Dumitriu, Liviu Rebreanu, Ion 
D. Sârbu, Dorin Tudoran, Vasile Voiculescu. 
 Autorul însuşi afirmă că Sinteze critice este o culegere de tranziţie, 
fără o idee ordonatoare, dar care vine înaintea unei viitoare istorii a 
literaturii române, „deocamdată incompletă“, ale cărei articulaţii s-ar 
întrezări din aproape întregul său demers istorico-critic de până acum. 
Nicolae Oprea ar avea argumente solide în angajarea la o asemenea 
întreprindere: este atent la principiile constitutive ale literaturii şi la 
descoperirea categoriilor tipologizate; posedă ştiinţa de a rezuma informativ 
şi de a sistematiza riguros; ştie să facă un bun balans între eseistică şi studiu 
grav. Şi, nu în ultimul rând, este laborios şi are spirit prob. 



184 
 

 
 

”Cuvântul responsabilitate conţine în mare şi 
semnificaţia lui „a răspunde”. Şi nu poţi răspunde când ţi-e 
teamă. Nu se poate răspunde deplin, când acţiunea este 
rutină, o repetiţie, condiţionată tradiţional. A răspunde unei 
situaţii de criză înseamnă înainte de toate debarasarea de eul-
lume, ce-n sine e trecutul. ” 

 
 
 

Calea Surâsului 
- fragmente- 

 
              jurnalul unui drum lăuntric de Andrei Zanca 

 
Meditaţia: o Rugăciune.  

Fără de vorbe. Ascultare, auscultare. 
Revirimentul constă în întoarcerea la linişte / răgaz. O linişte în care 

nimic nu mai poate opri mişcarea transformării. Poate cea mai valabilă frază 
filosofică a fost enunţată nu de un filosof, ci de un om de ştiinţă, de 
Lavoisier („în lume, nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se 
transformă”). Au devenit extrem de rari oamenii care emană o anume 
linişte, tocmai pentru că în lăuntrul lor e linişte. În locul ei a apărut liniştea 
„jucată”, calmul englez, provenind de la o autodisciplinare. Adevărata 
linişte îşi are forţa în izvorul nostru divin.  
 

Rugăciunea, în acest sens, nu este doar pura tăcere, ci auscultare. 
(Întrebată de un reporter ce spune când se roagă, Maica Teresa a 

răspuns: nimic, ascult doar...şi dumnezeu ce spune, a continuat 
reporterul...Ascultă, a răspuns Teresa.) 
 

Cuvintele şi gândul. Cuvintele-mi par ca sclipirea soarelui pe 
oglinda-gând a mării.  
( în adânc, marea e zona non-gândirii, zona transverbală; zona eliberată de 
gând, deci eliberată şi de timp, fără de timp; acest fără-de-timp e în fond 
eternitatea, nu ceva nesfârşit, o vidare de timp.  

Gândul devine proteic în cuvinte. Însă ceea ce aici numesc gând este 
în fond un teritoriu transverbal, unde există pesemne un alt soi al 
comunicării. Cel al conştiinţei pure. Dincolo de lumină şi întuneric, aşa cum 
le ştim noi.  
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În meditaţie, nu gândul /gândurile trebuie reduse la tăcere, ci 
sclipirea / cuvintele, care opresc „curgerea”, precum şi mistuirea gândurilor: 
cum vin, aşa şi pleacă, noi, nefiind în fond gândurile noastre. 

 
Să ne oprim la două categorii de oameni: 1. categoria celor ce 

pornesc de la ideal ori tind înspre el; 2. categoria celor ce aud glasul divin în 
boli, neajunsuri, emoţii: acolo unde zac problemele cele mai grave, acolo 
zace şi-o nestemată (boala de exemplu ne arată drumul înspre ea, e cale de 
tămăduire, deci).  

Refularea neajunsurilor este fatală: doar în dialogul atent cu ele 
reuşim a realiza asupra a ce vor ele să ne îndrepte atenţia, băgarea de seamă, 
aplecarea. Ce vor ele în fond, funcţionând ca simptom, să ne 
„mărturisească” ... 

O spiritualitate a transformării, nu a schimbării (fiindcă în 
schimbare zace mereu ceva agresiv). Schimbarea pleacă de la ideal (care 
deseori nu corespunde cu firea omului). Transformarea e mai blajină, totul 
capăt un sens: boala, teama, furia; trebuie doar descoperit în dialogare cu 
ele, în ce anume vor să se transforme. 
În această intenţionalitate a transformării este mereu însă şi imperativul 
aportului, a graţiei, a harului divin: aceasta este în fond esenţa spiritualităţii 
transformării.  

Rămâi viu atâta timp cât accepţi mereu transformarea. Integrarea 
inconştientului. 

În jurul lui Isus mulţi se transformă. Schimbarea la ochi... 
Totul poate fi motiv de transformare. Chiar şi un simplu mers printr-o 

pădure. Creăm doar condiţiile metamorfozei… Ea est însă mereu un 
concedente Dea, graţia, un dar, o înlesnire dumnezeiască, cum preciza Jung. 

Poate ar trebui scrisă o carte cu titlul frumos de Exercitarea 
Prezenţei. Însă aceasta este zen, în fond. Şi aproape în fiecare din 
paradigmele lui Isus zace un miez-zen. 

 
Şi doar negândindu-Te, mă pot lăsa pătruns ... 

 
Libertatea persoanei se dovedeşte abia acolo unde omul întâmpină 

destinul, îşi asumă suferinţa, unde omul nu-şi trădează fiinţa sa. În 
schimbările dese de situaţie, un astfel de om rămâne orientat acestei sarcini 
de bază, fără de excepţie, astfel încât orice situaţie să devină cea mai bună 
din posibilităţi. Major este omul în care transformarea nu este întreruptă 
nicio clipă. Major nu e cel ce crede că poate depăşi teama, tristeţea şi 
disperarea lumii, ci cine le poate traversa suferind şi care astfel se 
maturizează.  
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Întru această cale, un rol esenţial îl joacă smerenia: de-a nu voi să 
pari mai mult decât eşti şi a nu vrea să fi mai puţin decât eşti. 

 
Maharishi Ramana: mai întâi sinele este văzut drept lucru, lucruri; 

apoi drept gol, apoi din nou drept sine; însă în acest din urmă caz nu există 
vedere; căci vederea e devenire. 
 (Aici e spus totul) 
 

Nu suntem fiinţe umane, care facem o experienţă spirituală, ci fiinţe 
spirituale care fac o experienţă umană. Deosebirea devine astfel esenţială. 

 
Diminuarea gravităţii demersului lăuntric se realizează prin 

instituirea generală a unei atitudini de ridiculizare (şi ca semn al unui 
complex de inferioritate), persiflare faţă de „elucubraţiile spirituale 
gratuite”- în sine o manipulare sub punerea sub tabu -, nerealizându-se 
faptul că adoptând o asemenea poziţie se face în sine jocul sistemului, 
indivizii care-l compun, automanipulându-se în favoarea unui sistem 
discriminator şi ierarhizat.  
 

Omul îşi creează singur în acest fel structurile sociale oprimante, 
rămânând mereu tributar prejudecăţilor, trecutului; acest „bagaj” al 
trecutului este utilizat cu aroganţă în orice situaţie ce intervine, uitându-se 
faptul că orice clipă, cere o nouă orientare. Îndeobşte însă, această 
responsabilitate lipseşte în lume. Nu ne simţim responsabili de ceea ce se-
ntâmplă în lume, fiindcă delegăm asupra autorităţilor politice şi religioase 
responsabilitatea.  
 

Cuvântul responsabilitate conţine în mare şi semnificaţia lui „a 
răspunde”. Şi nu poţi răspunde când ţi-e teamă. Nu se poate răspunde 
deplin, când acţiunea este rutină, o repetiţie, condiţionată tradiţional. A 
răspunde unei situaţii de criză înseamnă înainte de toate debarasarea de eul-
lume, ce-n sine e trecutul.  
 

Fizicianul contemporan care descrie, care încearcă să descrie lumea, 
este construit, alcătuit din aceleaşi elemente pe care le descrie, supus 
aceloraşi legi, pe care încearcă să le formuleze. Lumea se vede pe sine 
însăşi: ea se defalcă în cel ce vede şi cele văzute, fiind astfel mereu doar o 
parte a ei însăşi. 
 Fiecare încercare de a recunoaşte lumea ca obiect e o contradicţie 
lăuntrică. 
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Nu utilizarea dezastruoasă a anumitor tehnologii este problema, ci 
calitatea conştiinţei care le-a generat. Nu atât îndemnul la o etică a utilizării 
lor rezolvă/constituie problema, ci mai ales problematizarea asumată a 
conştiinţei care le-a „dat la iveală”. 
 

Dualismul filosofiei greceşti nu s-a mai desprins de lumea vestică.  
Whitehead: filosofia occidentală este o notă de subsol la Platon... 
 

Iisus mi se pare a fi Poetul prin excelenţă: contradicţiile nu sună la 
nimeni mai armonios. Simone Weil: contradicţiile sunt criteriul  potrivit 
căruia  ceva este real. 
(Adevărul este ceea ce se contrazice cel mai tare în timp - L. Durell) 
 

Din păcate, afirmaţii lui Iisus sunt luate deseori în sens literal, 
ignorându-se astfel esenţialul: mireasma lor poetică, faptul că materia primă 
la el e Viaţa, arta vieţii .... 
(Şi zen-ul este o artă a vieţii ... orice poet adevărat nu poate să nu fie 
fascinat de zen ...) 
 Poezie şi umor cosmic. 
 

Fiindcă în fond în aproape fiecare paradigmă, spunere a lui Iisus, se 
află inculcat - subliminal, un fin, rafinat umor (ca de exemplu în îndemnul, 
în porunca, de a iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ... însă 
iubirea nu poate fi poruncită, comandată, ci este o stare prin excelenţă a 
maximei Spontaneităţi ... şi Isus ştie acest lucru prea bine. Ştie că este o 
chestiune de har divin; şi parcă îi vezi surâsul lăuntric) 
 

Nimic nu mă îngrozeşte mai mult decât încrâncenarea religioasă de 
sectă, de inchiziţie. Această severitate şi „seriozitate” mortală în adevăratul 
sens al cuvântului (mortificatoare), care domină şi în majoritatea 
întreprinderilor vestice: nu se râde acolo, este un lucru mortal de serios 
(todernst); dacă totuşi unul râde e semn că are un mahăr în spatele său care-l 
susţine; deseori însă fiecare crede că despre el râzi ... şi acest lucru este un 
semn de maximă, îngrijorătoare maladie. 
 
 Umorul îmi pare a fi criteriul ... seriozităţii ... 
Cel lipsit de umor pare a avea carenţe şi în capacitatea de a iubi. 
Orice fixaţie împiedică actul spiritual. Spiritualitatea genuină fiind o înaltă 
artă. 
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Lao Tse: dacă Sensul major (Tao) se alterează, apar datoria, 
obligaţia şi regulile morale. (adică moartea spontaneităţii) 
 

Poate oare mintea alunga iubirea? 
Nu prin sforţare, prin încrâncenare, prin străduinţă, ci numai prin harul 
divin e posibilă mântuirea... 
 Dorul trebuie să atingă intensitatea naufragiatului după un ţărm ... a 
celui rătăcit în pustiu după o oază, un izvor. Şi atunci nu mai este dor, e 
mistuire. 
 

Adevărata spiritualitate nu are nimic de a face cu atletismul moral. 
Ci cu firescul şi spontaneitatea. O asceză a firescului.  
 Splendoarea se sustrage oricărei analize. 

 
Trăsătura esenţială a artei este surprinderea miraculosului în cotidian, 
în cele „de mult şi mult ştiute”... 

Nu atât să schimbi lumea, cât mai ales să o vezi într-o altă lumină ... cu 
neprihănit ochi. Însă, nu este aceasta borta înspre spiritualitate? 
 

Paul Klee: artistul nu prefigurează vizibilul; el face vizibile 
lucrurile. 

(pătrundere şi băgare de seamă, deci) 
Lumea se află într-o precipitare, într-o goană irositoare determinată 

de un anume ritm tot mai alert; ea este înclinată azi mai ales spre o sporire a 
formelor în defavoarea unui fond (exterioritate – lăuntru). Calea tămăduirii 
va începe cu re-găsirea artei, ce încearcă – chiar prin eşecul ei – să 
părăsească polaritatea. 
 

Dacă ne gândim apoi că mitul şi cultul, reprezintă două aspecte ale 
unuia şi aceluiaşi lucru şi ţinând seama de faptul că acest cuvânt, cultură, se 
trage în sine de la cult, putem afirma cu oarecare mâhnire că azi nu mai 
avem cultură, dat fiind că nu avem cult. Cultura are întotdeauna o referinţă 
transcendentă, presupune o între-prindere religioasă. Azi însă avem o 
întreprindere / firmă culturală... „Cultura” a fost secularizată, lumită. Azi, 
se înalţă-n slăvi nu divinul, ci idolii, starurile şi vedetele 

 
Dacă fiecare ar trudi la sine însuşi, fără menajamente şi cu o tot mai 

sporită smerenie, n-ar mai fi nevoie „să aparţâi” de ceva, de cineva, ori „să 
iei parte activă”, să te „împărtăşeşti” tam-nisam la nebunia generală, caducă 
a lumii. 
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Isus iniţiindu-ne în arta blândeţii prin parabola cu păsările cerului şi 
crinii câmpurilor 
(trăind ele fără de griji, fără de temeri, reproşuri, plânsete – privilegiul 
blândeţii le sporeşte splendoarea în care vieţuiesc) 
 

Alan Watts. Crinii sunt slabi şi uşuratici, blânzi şi inconsecvenţi, 
fapt pentru care dispun tocmai de acele calităţi ale înţelepciunii vegetative, 
la care oamenii cu o voinţă de fier şi cu nervi de oţel (care luptă energic 
pentru Bine şi-şi urmăresc neabătut ţelul), privesc cu un adânc dispreţ. 

Libertatea şi constrângerea sunt cele două feţe ale aceleiaşi realităţi. 
Una nu poate exista fără de cealaltă.  

În netulburarea copilului zace adevărata libertate. Relaţionarea la un 
eu, alterează bucuria şi libertatea lăuntrică. 

 
Paradoxul nu este joc de cuvinte, încercând a explica sensul dublu al 

cuvântului, ci mai ales se referă la incapacitatea limbii de a spune 
concomitent două lucruri (muzica poate acest lucru) 
 

Se spune îndeobşte, că limba oglindeşte gradul de civilizaţie al unui 
popor; în fond gradul de abstractizare, ce duce la pierderea, abolirea Viului, 
la mortificarea lui lentă; să fie asta tendinţa „civilizatoare”? 
 

 „Muţenia” naturii este o lecţie esenţială. 
(şi cum ne mai agrăieşte ea lăuntric) 

 
Alpinismul de performanţă, cu riscul sporit al vieţii, pare a fi forma 

vestică de meditaţie (uitarea de sine, abolirea ego-ului). 
 

E stranie „aplecarea” emisferei stângi a creierului (cea raţională, 
logică), de a trăi în viitor şi nu în prezent. Dorinţele sunt cele care necesită 
timp; ele nu pot exista fără timp. 

Dacă te pierzi deplin într-o activitate, te dărui ei total, mai pot apărea 
sentimentele negative de soiul furiei, agresivităţii, dorinţelor de tot 
felul? 
 
Bucuria, starea de fericire, beatitudine, nu se pot apuca în timp.  
Arta de a fi şi dependenţa de a avea.  
Fericirea pare să fie mai degrabă o încuviinţare /afirmare a ceea ce ai.  
A preţui ce ai Acum şi Aici. 
Shakespeare: there is nothing either good or bad, but thinking makes 
it so. 
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”Strădania de a desluşi rostul cuvîntului, 
întemeietor de fiinţă şi de lume este aventura cutezătoare şi 
grea a lui Paul Aretzu şi–l situează pe o cale sigură şi 
proprie în orizontul poeziei. ” 
 
 
 

 

Poezie şi anluminură 
 

(Paul Aretzu, Cartea cu anluminură, Editura „Pămîntul”, Piteşti, 2010 ) 
 

o cronică literară de Petru Ursache 
 
 Prin sensibilitate şi prin 
univers imagistic, poezia lui Paul 
Aretzu nu este din lumea aceasta. 
Poate titlul, Cartea cu anluminură 
(Editura „Pămîntul”, Piteşti, 2010 ), 
să indice o cale de înţeles, vizînd 
miniaturile măiestrite şi colorate ale 
cărţilor medievale. Nu ştiu dacă s-
au mai încercat la noi asemenea 
transpuneri de forme, din pictură în 
versificaţie. Muzica religioasă cere, 
în repertoriul cultic, mici stihiri de 
laudă şi vestitoare de lumină 
apropiată a Aurorei, strecurate 
discret, dar percutant, în slujba de 
utrenie, ca să dea sens miracolului 
dimineţii. Artele se apropie în 
registrele lor, ca departele să devină 
familiar, iar diversul să se 
transforme în asemănare, cum 
pictura „mută” capătă glas sau 
arhitectura, aparent, se orînduieşte 
cuminte în judecata de valorizare, 
după regula silabelor accentuate şi 

neaccentuate într–un vers clasic. Nu 
este vorba doar de transpunere a 
unui canon artistic în cîmpul altuia, 
învecinat, ci de predispoziţii care 
apropie formele sensibile, întărind 
unitatea dintre arte.  
 Se pare că Paul Aretzu îşi 
doreşte să fie meşteşugar, înainte de 
toate, asemenea iconarilor din 
vechime, dăruitţii cu privire bună, 
pătrunzătoare şi mînă sigură. Nu–l 
obsedează modelele geniale, faima 
capodoperelor. Imaginea pictorului 
„de subţire”, lucrînd în tihna unui 
schit modest de mănăstire îl 
stimulează după dorinţă. O 
anluminură ne poartă prin reliefuri 
vii şi cromatice: „Un azil alb, din 
hîrtie, în raiurile cuvintelor./ 
scuturatu – s- a duhul, cu miresme, 
ca ploaia/ în lînă. punînd pămînt 
peste pămînt. aur şi argint./ lemn şi 
ferestre. ne amestecăm viii cu morţii 
înviaţi./ unora le era foame. unora le 
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era sete./ iar bătrînilor vorbind 
limba de bătrîni. zicînd/ picioarelor 
gîndiţi voi. zicînd minţii umblă./ 
aşteptînd să vină maica să ne ia în 
sine” ( p. 46 ). Lăsînd la o parte 
înţelesul mai special religios, al 
aşteptării ultime şi resemnate, să 
reţinem aglomerarea de  imagini 
încetinite, statice, fără elemente 
discursive, epice. În altă parte, 
spaţiul poemului este cuprins de 
materialitate densă: „Eram mulţi.nu-
ncăpeam pe cîmpul minat/ cu boabe 
de grîu, cu seminţe/ de floarea 
soarelui ori de dovleac./ luam pîinea 
blîndă cu mîini de gunoier./ şi 
scriam pe/ ea ca pe o hîrtie poroasă” 
( p. 14 ). Este o mostră a lumii 
văzutelor. (Cu cele nevăzute, 
situaţia e mai complicată, cum vom 
vedea ). Sau un început de poezie 
care şochează retina, ca atunci cînd 
un tablou este privit prima oară: 
„Era un car plin cu ochi şi a trecut/ 
pe lîngă cuvintele mele şi- am 
început/ să vorbesc/ despre cele 
văzute şi nevăzute” ( p. 13 ). 
Pictograma „un car plin cu ochi” se 
înscrie în simbolismul religios ca să 
întărească ideea de cunoaştere. 
Întîmplarea fericită dăruieşte 
vorbire, nu vorbe, şi facultatea de a 
pătrunde din lumea văzutelor în cea 
a nevăzutelor. Are cîştig de cauză 
vorbirea înţeleaptă, cuminte, aleasă.  
 Pictorul „de subţire”, 
pornind la lucru,  a înţeles că fiinţei 
îi este dată „clipa cea repede”. 
Existenţa este o aşteptare, fiecare 
îngrijindu–se de călătoria ce 
urmează s–o facă: „Moartea cea 

bună curgînd în sus. pe scaune/ 
şedeau pînă la ziuă bătrînii, ca nişte 
lemne/ de vie pe rod. locuind pînă la 
vărsatul de ziuă şi pînă/ la căderea 
nopţii în fumul cădelniţelor şi la 
lumina/ din lumînări, afară, prigorii 
zburau tot timpul,/ hrănindu–se cu 
albine./ avva îşi vedea de moartea 
lui. făcuse clopote, şi/ slujiri. iar 
acum abia duce o lumînare, ca o 
corabie/ singură pe apele mării. în 
jurul capului i se iveşte un/ soare 
mic. plînsul de sine topind trupul” ( 
p. 7 ). Sunt stihiri de utrenie, încă 
înceţoşate, dar străbătute de 
scînteieri pormiţătoare: „moartea 
cea bună”, în rolul nou, de însoţitor 
afectuos, asociată cu prigorii vesele; 
în sfîrşit, nimbul care se aşază pe 
fruntea călugărului, semn bun că 
deja e stăpînit de lumina cea 
apropiată. Aici poetul exersează în 
atelierul decoratorului. El însuşi îşi 
aşteaptă rîndul să pornească în 
călătoria cea mare, învăluit în 
anluminură: „Eram şi eu ascuns în 
sihăstrie. venise o ploaie/ mare. 
stam în prispa chiliei. privind cum 
apa/ umflată căra tot soiul de 
lucruri. citeam în Psaltirea/ picată 
cu ceară. ploaia aceea neîncetată. ia 
să mai/ răbdăm un pic/ mi – am zis. 
oameni uzi, grăbiţi prin ploaie,/ 
alergau fără ţintă./ iar în Psaltire, 
Domnul iubitor al slavei” ( p. 7 ).    
 Strădania de a desluşi rostul 
cuvîntului, întemeietor de fiinţă şi 
de lume este aventura cutezătoare şi 
grea a lui Paul Aretzu şi –l situează 
pe o cale sigură şi proprie în 
orizontul poeziei. În demersul său, 
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poetul înţelege să pornească din 
punctul cel mai ferm şi roditor, 
anume de la relaţia omului, ca fiinţă 
creaturată, cu cuvîntul genezic. Un 
anume vers dintr–o anluminură 
poate fi luat drept principiu director, 
asumat cu toată răspunderea: „Stau 
chiar în mijlocul cuvîntului”. Nu 
este o metaforă, ci transcrierea 
ingenioasă a adevărului biblic: „La 
început a fost cuvîntul”, din care 
„toate s- au făcut”. Cuvîntul 
cuprinde, încă din  primordium, 
creaţia în devenire. Aşadar, este 
corectă spusa „a fi în mijlocul 
cuvîntului”. Versul continuă, ca Eul 
să se întrevadă pe sine cum devine 
întru fiinţă, de la promisiunea 
începutului, etapă cu etapă: „ ... şi 
cresc încet/ şi simt cum mi se 
formează picioarele,/ mîinile, coşul 
pieptului, şi inima/ şi sprincenele şi 
ochii şi buzele/ care vorbesc ( p. 
67). Numai semnul vorbirii 
înnobilează. 
 Cartea de anluminură ( i –
am putea spune: „cu vorbe 
înţelepte”, care decurg din „mijlocul 
cuvîntului” genezic ) se compune 
dintr–o suită de mici grupuri de 
versuri separate şi eliberate de titluri 
tematice. Este şi statutul versetelor 
chemate să intervină, secvenţial, în 
anumite momente ale serviciului 
religios, la utrenie ca şi la alte 
slujbe. Intră în dialog, cum s- ar 
spune, cu alte forme ale limbajului 
canonic şi se integrază cu necesitate 
în ansamblu. Piesele lui Paul Aretzu 
par sortite aşteptării. Doar lectorul 
dacă le raportează, imaginativ şi în 

cunoştinţă de cauză, la unele 
secvenţe, în mişcare, ale serviciului 
religios. Dacă jocul nu se realizează, 
partea „penetrantă” rămîne 
rezervată elementului de învăţătură 
care constituie marca fiecărui 
segment în parte. S- a văzut deja din 
exemplele de mai sus. Marca, însă, 
o putem recunoaşte şi în multe 
altele: „Sunt o umbră a ei, 
credinciosul./ atingîndu–i mîna cu 
buzele, lovindu–i mintea cu/ inima, 
mergînd dincolo de ea. lîngă copilul 
ei./ postind în corpul ei sclipitor. 
maică fecioară” ( p. 26 ). Sau o 
profesiune de credinţă: „am ajuns la 
scrisul care conţine cartea. în/ 
interiorul literelor. în creierul 
ideilor. unde/ cerneala îşi dă sîngele. 
privind neclintit cu ochi mari/ în 
sus./ căci Tu eşti izvor de peşti. de 
biserici în sunet/ luminos./ cum eu 
mă odihnesc în ţărîna mamei mele./ 
aşa şi scrisul” ( p. 35 ). Şi încă: „Mă 
poţi învia oricînd. chiar dacă n- am 
murit./ mă poţi găsi în cimitirul 
viilor,/ lucrînd anluminură./ vrabie 
singură pe cîmpul cu brume” ( p. 57 
). 
 Pe trunchiul acestor 
miniaturi compoziţionale, pe temei 
scripturistic, înfloresc forme 
imagistice la fel de încîntătoare: 
„De la fereastră sfinţii privesc./ 
steaua pe cer merge ca o sobă 
dogorind”; „oasele trupului/ i le 
simţeam boltindu – se ca un 
paraclis”; „lîngă mare i- am desenat 
în palmă, cu unghia, o/ corabie plină 
cu credincioşi”; „m–am învelit /în 
giulgiul unui limbaj, ca un nou 
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născut în plîns”; „am venit în lume/ 
cu două lespezi în loc de mîini”; 
„scriu, în carnet este umezeală şi 
întuneric”; „a nins toată ziua, pîinea 
cea spre fiinţă s- a copt”; „inima 
mea nu este decît cutremur de 
pămînt/ osteneală a dragostei”; 
„vorbesc cu ochiul care deschide 
cartea”; „dimineaţa/ zilei de Crăciun 
cînd lumea întreagă se transformă în 
cuvinte”; „Rodul fusese ridicat 
degrabă în pomul/ Sfintei Cruci”; 
„Ca un miner al cuvîntului cobor în 
adîncimile/ cititului şi scrisului”; 
„Scrie, Doamne, numele nostru în 
cuvîntul Tău”; „Lucrul pămîntului 
este lucrarea omului asupra sa”; „cu 
o creangă de scaiete albastru/ am 
desenat pe nisip o bisericuţă 
luminată”. Sunt probe de grai 
scoase la iveală cu mare trudă din 
bazinele aurifere ale scripturisticii şi 
puse în pagină cu aceeaşi iscusinţă 
tehnică a miniaturistului din 
vechime: să se apropie departele, 
tainele să dezvăluie „nevăzutul” în 
chip de lumină şi de speranţă. 
Poezia lui Paul Aretzu îşi însuşeşte 
podoabele misticii creştine, 
sporindu–le în înţeles şi în 
strălucire.  

Activităţi de sihăstrie ca 
cititul, scrierea, contemplarea 
literelor, în fapt, insemne ale 
văzutelor şi nevăzutelor, fac parte 
din canonul muncii de cunoaştere. 
O însemnată categorie de 
compoziţii mărturiseşte această grea 
îndeletnicire. Se reţine mai întîi o 
schiţă de destin propriu: „Ca orice 
începător în citit/ am orbit de la 

lumina literelor dintîi./ fiind tratat 
competent de domnul cronicar/( în 
vreme ce cuviosul Antonie se 
retrăsese în peştera/ sa. în timp ce 
cuviosul Teodosie zidea 
mănăstirea)./ orbecăiam după 
ştergerea completă a feţei./ ca un 
învăţăcel. eram martor la luarea 
vieţii prin citit./ la înălţarea la cer 
prin citit./ la încolţirea ochiului./ la 
a doua venire a vederii. amin” ( p. 
32 ). Aceasta ar fi o treaptă de 
înălţare după modelul  din idealitate 
al „îngerului cu cartea în mînă”.  
După ce „domnul cronicar” a 
recunoscut „competenţa”, ca să 
procedăm didactic în receptarea 
textelor din Cartea cu anluminură, 
pare să urmeze alta, mai grea: lucrul 
asupra cuvîntului, cel care vine de 
departe şi care, în fapt, se află în 
noi, prin actul zidirii celei dintîi. 
Este, ca să ne amintim şi de bătrînul 
Parmenide, îndemnul atît de îndrăgit 
de adepţii Ideii „autonome”şi ai 
antropocentrismului: „Cunoaşte–te 
pe tine însuţi”. Paul Aretzu optează 
pentru varianta teocentristă, care se 
întemeiază pe cuvîntul rostit prima 
dată în necuprinsul existenţei. 
Cunoaştere nu înseamnă doar 
contemplare pasivă, laudă adusă 
creaţiei divine. Cuvîntul ziditor şi 
existent deja în sinele omului 
prevede şi postura de slujitor al 
creaţiei, potrivit cu investitura 
dăruită printr- un cunoscut verset 
din Cartea Genezei. Omul capătă 
virtutea cunoaşterii, mai mult, 
devine stăpîn asupra sinelui, cu 
măsură în comportare, grijuliu faţă 
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de semeni şi creator de valori în 
toate planurile existenţei. Parmenide 
rămîne departe, în urmă; ţelul final 
al cunoaşterii fiind Estele lui Tudor 
Arghezi.  

Evident, unele dintre aceste 
constatări se deduc doar din lectura 
poeziilor lui Paul Aretzu, iar tentaţia 
preluării şi prelungirii ideilor 
generoase se accentuează pe măsură 
ce autorul insistă asupra virtuţilor 
magice ale cuvîntului în general, 
atunci cînd este pus în lucrare de 
atelier. O probă în plus o constituie 
grupul de microtexte vizînd invenţia 
poemului şi destinul creatorului. 
Aici, munca pură, de atelier, este în 
elementul ei: „acopeream literele cu 
insecte şi aveam poemul/ insectar: 
lăcustă, coropişniţă, vaca 
Domnului,/ libelulă, cîrcîiac, 
rusalie, călugăriţă, leul 
furnicilor,/buburuză, cărăbuş auriu, 
licurici...” (p. 57). Dacă aici se 
relevă poemul insectar, ca o lume 
constituită, să ne imaginăm şi un 
poem  păsări, un poem arbori, un 
poem plante; aşadar, părţi distincte 
de zidire sau „fragmente cosmice”, 
cum ar zice Mircea Eliade, pe care 
poetul le recompune în laboratorul 
lui magic. Este o anamneză, un tip 
de a imita gestica primordială a 
demiurgului, autorul sperînd să se 
re- integreze în cuvînt, ca a doua 
naştere, în trezvie şi în preajma 
sursei divine. Alcătuirea poemului 
om este mai dramatică decît toate 
celelalte: „Poemul era om întins pe 
jeratic. deschidea gura./ clipea ca şi 
cum ar fi vrut să spună ceva. şi/ 

cineva, nu ştim cine anume, 
aruncase nada să–l/ prindă. şi 
poemul se zvîrcolea cu omul în el,/ 
înălţîndu–şi capul, cu dungile pe 
frunte cît degetul./ cu braţele 
desfăcute” ( p. 56 ). Nu se mai poate 
face distincţie între poem şi om, dar 
se simte fantoma şarpelui ivită în 
Eden cu gîndul pervers să sfîşie 
fiinţa şi opera. 

Şi Dumnezeu este Om  - şi 
Poet înainte de toate - pentru că a 
inventat lumea rostind cuvîntul  ca 
un inspirat. Nouă ni se relevă opera 
Sa, în ansamblu ca şi pe 
„fragmente”, o refacem ca imitatori 
şi devenim poeţi, chiar „dumnezei”. 
În orice caz, fiecare poem, în 
versantul său ( păsări, plante, forme 
de relief etc. ) se adună în marea 
carte „cu aluminură”, tot pentru a fi 
dăruită cititorului, învăţată şi 
rescrisă , adică trăită şi 
„îmbunătăţită”. Cam asta îşi 
propune şi ceteţul Paul Aretzu: 
„această carte/ cu foile ca lumina 
ochilor./ fiete care să o/ citească./ ci 
scriu cu poruncă. rugăciuni 
umilicioase,/ ce se zic în picioare, la 
Ceasuri. după grăunţii/ metaniei./ 
pentru cei adormiţi în credinţă./ 
scriu cu o cerneală de sînge. ca şi 
cum aş ara/ cu trei degete” ( p. 33 ). 

Sunt cuvinte, să spunem, de 
dicţionar, dar mutate spre un înţeles 
mai înalt, încît rămîn străine 
neiniţiatului, legat de limbajul 
cotidian: lectură, scriere, poem, 
carte etc. Ele par să se re-constituie 
într- o artă poetică specială; în 
exerciţiul de anluminură, fiecare 
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termen citat poate să însemne, pe 
rînd, lumină, re–naştere, 
autocunoaştere, euharistie. Într–un 
poem, autorul închipuie faptul banal 
al aşezării la masa de scris, cum 
spuneam, în limbajul de toate zilele, 
astfel: „Să vă spun cum învăţ eu 
pretutindeni, mereu/ cum scot 
cărţile, cum întind hîrtia de scris./ 
cum prepar cernelurile şi încerc 
peniţele. cu trupul/ ca izvorul, cu 
gîndul ca inima Fecioarei  „ ( p. 59 
). Pînă aici, nimic nou faţă de ce 
ştiam. Doar o comparaţie-două să 
deştepte amintiri religioase. Însă 
peste cîteva versuri, poemul, rostit 
în aceeaşi tonalitate, ia un curs 
neaşteptat: „cum îngenunchi/ la 
sfînta masă de scris, printre 
cucernici. luaţi/ mîncaţi dintru 
această carte pînă nu se transformă/ 
în praf. beţi dintru această 
cerneală... „. Şi, în final: „astfel 
pregătesc / cina învierii pentru 
fraţi”. Aşadar, nu este vorba de 
masa de scris, cum părea la început. 

Cuvintele se reorientează după cele 
cîteva semne regente, astfel că 
„hîrtia” părăseşte sensul din 
dicţionar, ca şi „cerneala”, „masa”, 
„cartea”. Nu mai ştim nici cine ni se 
adresează, Iisus sau Poetul care 
participă, ca „ucenic”, la Cina cea 
de taină. De la Radu Gyr, As' noapte 
Iisus, poetul religios, asumîndu–şi 
rolul de „fiu al lui Dumnezeu”, cum 
s–a mai spus, participă la muncile 
Calvarului: se lasă captivat de 
nemernici, îndură umilinţe, poartă 
Crucea, aşteptînd cu încredere viaţa 
nouă ce va să vie. 

Am apelat la mulţime de 
exemple din nevoia unui exerciţiu 
de lectură, în nume propriu. Este 
vorba de o poezie cu deschideri şi 
luminişuri ispititoare în diverse 
direcţii. Un pas greşit şi încercarea 
trebuie reluată. Dar Paul Aretzu este 
generos. Stă în aşteptare, ajutîndu–i 
pe con–fraţi să nu întîrzie la „cina 
învierii”.                        
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”Eu ştiu că Ethan este un duh al violoncelului, ascuns 
într-un bătrânel cu ochelari rotunzi, care vinde vechituri într-o 
prăvălie mică, pe Sulmona. Dacă ai curiozitatea să-l vezi, dă 
click pe YouTube şi scrie cuvintele „cello Rondo“. Imposibil să 
nu-ţi sară în ochi, dintre zecile de videoclipuri, cel cu un 
bătrânel virtuoz care mixează 37 de partituri şi bate în 
instrumentul său cu două creioane chinezeşti. ” 
 
 

Plonjon 
 

     o proză de Raluca Şerban - Naclad 
 

M-am trezit că sunt o ceapă de apă. Pe zi ce trece mă rotunjesc în 
mierea luminii filtrate prin draperia oranj, iar rădăcinile mi se adâncesc în 
împărăţia de perne a marelui pat. Sunt aşa de mare încât trebuie să fiu o 
regină a cepelor… ceapa cu care şi-a plătit Faraon intrarea în împărăţia 
zeilor, poate ceapa aurie primită în dar la nuntă de Regele trac ca să 
zămislească din sămânţa lui un prunc cu părul de aur, poate ceapa cu care se 
frecau gladiatorii pentru a-şi încălzi muşchii, poate ceapa de leac, legată la 
gâtul orăşenilor medievali înspăimântaţi de ciumă, poate ceapa roşie 
calabreză din Tropea, unde se face îngheţată cu aromă de ceapă sau poate 
ceapa bunicii, pe care o desface în noaptea de Anul Nou în douăsprezece foi 
puse în douăsprezece străchini, ca să vadă de va fi an ploios sau secetos. 
Creierul seamănă cu miezul de nucă, însă pentru mine, ceea ce se întâmplă 
în creier seamănă cu ceapa, căci gândurile, învăţăturile, sentimentele vin şi 
se aşează unele peste altele, aducând cu ele noile chipuri ale sinelui. De la 
ceapă am învăţat cum să mă iert ca să pot merge mai departe. Chipul sluţit 
de stigmatul greşelii trebuie decojit, lăsat să cadă în adormire, după căinţă. 
Peste rană va creşte un altul, o dată cu ziua de mâine, fraged ca un nou 
început, şi tot aşa până se va rotunji cea din urmă foaie.  De la ceapă trebuie 
să fi învăţat oamenii să-şi lege foile scrise în cărţi, făcând din părţi un întreg. 
Foile mele roşii foşnesc când în miezul de carne şi apă mezinul se răsuceşte 
cu mişcări tandre. Alunec după el şi îl văd strălucind în întunericul bun, cu 
degetul dus la buze şi ochii închişi ca o întrupare a înţelepciunii absolute. 
Aşa am decis că somnul este starea desăvârşită. Visele mele, în culori sepia, 
căscă somnoroase răsfoind amintiri. Dinspre munte vin mereu pâcle verzui 
ca marea primăvara, când vântul ridică valurile şi tulbură algele şi scoicile 
moarte de vara trecută. Scoicile intacte se strâng una câte una, cuminţi şi 
albe, în traista cu partituri a lui Ethan, prinzându-se pe portativ. 
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* 
Eu ştiu că Ethan este un duh al violoncelului, ascuns într-un bătrânel 

cu ochelari rotunzi, care vinde vechituri într-o prăvălie mică, pe Sulmona. 
Dacă ai curiozitatea să-l vezi, dă click pe YouTube şi scrie cuvintele „cello 
Rondo“. Imposibil să nu-ţi sară în ochi, dintre zecile de videoclipuri, cel cu 
un bătrânel virtuoz care mixează 37 de partituri şi bate în instrumentul său 
cu două creioane chinezeşti. Nu te gândi că e doar o găselniţă a mea, el chiar 
există, pierdut acolo, în abisul pixelilor. Muzica pe care o vei asculta merită 
să rişti încercarea asta. S-ar putea să te vindece de răutatea zilei. Ritmurile 
unui rondo rotund ca un fruct zemos vor imprima inimii tale bătăi perfecte. 

 
* 

Venise aici într-o primăvară. Pe când mă pierdeam pe valea portului 
cocoţată pe pervaz, l-am văzut cum se uita la oţetarii înfloriţi din faţa unei 
case dărăpănate. Se uita zâmbitor, bătând darabana cu degetele pe burtă. 
După o săptămână şi-a descărcat bagajul dintr-un tir, a prins tăblia pe care 
era scris numele prăvăliei  şi a început să cârpească dărâmătura cu un singur 
cat. Lipită de sinagoga abandonată,  surpătura asta era o ciudăţenie pe strada 
cu bătrâne case boiereşti ce dă spre mare. 

Când treceam pe Sulmona îmi aminteam involuntar că în spatele 
zidurilor sunt ţigănci tinere făcând lucruri necuviincioase. Ferestrele erau 
fără perdele sau obloane, dar oarbe din cauza mizeriei. La uşile caselor fără 
curte, pe praguri, stăteau balabustele bătrâne tocând seminţe şi câte un 
vlăjgan neras. Se uitau cât era ziua de lungă la puradeii care băteau mingea. 
Tanti Ioana, femeia de serviciu a şcolii din cartier, unde învaţă copiii 
prostituatelor din Poarta 2, zicea mereu cu năduf: „Uf, te uiţi la ei că nu fac 
nimic toată ziua. Cu seminţele ţaca-paca, şi banii curg de la curvele alea 
tinere.“ Fetele aveau pielea de o culoare nesănătoasă, fără dinţi în gură, 
slabe ca nişte căţele de maidan. Erau mai toate mici de înălţime, cu părul 
lung şi uscat de vopsele proaste. Mi-era milă de ele când le vedeam coborâte 
la magazin, în câte un capoţel vechi, să-şi cumpere ţigări şi câte o acadea 
pentru ăia mici. Mâinile fetelor erau nişte gheruţe de pasăre cu unghiile 
ciobite în roşu, care lăsau pe tejghea bancnote barosane, din cele mai mari. 
Veneau mai mult ca să le schimbe, ca să aibă din ce da rest sau să mai poată 
pune deoparte câte un ban, sub scândura duşumelei.  

La scurt timp după ce tirul era să nu mai poată ieşi de pe străduţa în 
pantă, la parterul casei lipite de sinagogă se deschise uşa unei prăvălii de 
vechituri. Am intrat după o pană de scris care spânzura în fereastra mare, 
plină de mărunţişuri şirete. Eu nu sunt prea vorbăreaţă, însă negustorul este, 
precum se cade să fie orice negustor bun. Mi-a zis că pana era cu siguranţă 
de curcan, după mărime şi după culoare, şi că i-o adusese spre vânzare un 
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ins care trăsnea a băutură, era murdar de noroi, dar purta papion. Pana avea 
spre vârf un inel de argint pe care abia se mai desluşea urma unei inscripţii. 
Mi-a mai arătat o pensulă pentru caligrafie sau pentru miniaturi, care avea 
vârful din păr de şoarece. Era dintre cele folosite prin mănăstiri la cărţile 
scrise de mână. La o astfel de pensulă mergea musai o călimară de argint pe 
care aş fi putut să-mi imprim monograma. L-am rugat să-mi pună deoparte 
până la salariul viitor o ediţie de prin 1923 cu Metamorfozele lui Ovidiu, 
învelită în piele de capră, pictată manual. Până la urmă i-am cumpărat şi un 
sigiliu cu o pasăre stilizată. Mă alintam cu gândul că în loc să semnez 
materialele care urmau să intre în revistă aş fi putut aplica sigiliul, desigur 
înmuiat într-un tuş ordinar, ca pentru o treabă de rutină. Însă atunci când aş 
fi trimis o scrisoare, aş fi sigilat-o cu ceară de la o lumânare albă. 
Destinatarul ar fi fost întâmpinat de un fâlfâit alb de pasăre.  

Într-una din zile i-am adus un afiş cu următoarea dată a cenaclului 
revistei şi l-am întrebat dacă vrea să mi-l pună în fereastra prăvăliei. Atât i-a 
trebuit – să afle că sunt redactor –  ca să se pună pe sporovăit! Ethan este 
evreu după mamă şi armean după tată. Evreiască e bărbuţa roşcată, 
armeneşti sunt ochii negri, mari, „ca două farfuriuţe“ (vorba unui romancier 
armean)  de pus ceaşca de cafea tare, pe care Ethan o face într-o vechitură 
de ibric cu lucrătură dantelată, care abia se mai vede de sub stratul de zaţ 
ars. Deşi e neverosimil pentru o creatură de redacţie, nu-mi place cafeaua, 
dar de dragul poveştilor lui Ethan, înghit otrava. De altfel, mă amăgesc că 
aşa mi se ascute mintea. Într-un roman, Pamuk scria că meşterii miniaturişti 
le dădeau ucenicilor câte o cafea înaintea fiecărei lecţii, ca să le deschidă 
mintea. 

* 
 

Într-o zi treceam grăbită prin faţa prăvăliei, spre celălalt loc de muncă. 
Mergeam ca de obicei cu capul în jos, desfăşurându-mi în minte scenariul 
emisiunii din acea zi. Mulţi îmi spun că poziţia asta de mers ar da impresia 
de om înfrânt şi  că mă face mai bătrână decât sunt. Dar eu zâmbesc pentru 
că este poziţia spicului copt. Ethan stătea pe un scăunel lângă uşă şi mi-a 
strigat: 
- Intră să bei o cafea! 
- Ca de obicei, sunt în întârziere, n-am timp! 
- Oamenii care nu au niciodată timp fac cele mai puţine lucruri. 
Asta nu era de la el, era a lui Lichtenberg, şi m-am mirat să o aud din gura 
lui. Până la urmă de ce nu?! Puteam să înregistrez emisiunea şi mai târziu. 
Oricum tot aştept de ceva vreme să-mi mai spună câte ceva din povestea lui. 
O poveste plăteşte mult, cât un tratament la psihoterapeut. Chiar cu mult 
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mai mult. Cu cât ştii s-o asculţi mai bine cu atât îţi este mai de folos. O 
poveste poate fi un filtru magic pentru zaţul zilei. 

De data asta m-a invitat în camera din spatele prăvăliei. Acolo era mai 
răcoare. De cum am intrat, mi-a sărit în ochi o icoană care părea foarte 
veche după gradul avansat de degradare, înfăţişând-o pe Maica Domnului cu 
Pruncul, în centru, iar în rest cadrul era invadat de o mulţime de scene. 
Curios lucru, pentru că Ethan era mozaic. Văzând că mă uit lung, s-a simţit 
dator să mă lămurească:  
- Ştii, când eram de vreo 12 ani am citit o carte foarte mângâietoare pentru 
mine în acea vreme, Copilul lui Noe de Eric Schmitt, în care cineva îi dă 
unui copil evreu, rămas fără părinţi, o iconiţă cu Mama şi Pruncul şi îi spune 
că Fecioara este mama tuturor orfanilor de pe pământ. Şi, în fond, a fost tot 
evreică…Dar mai bine spune-mi ce mai e pe la voi, în cuibul de porumbei… 

În vremea aceea, redacţia era într-un pod de muzeu, iar porumbeii îşi 
făceau cuiburi la ferestrele noastre, care nu erau deschise aproape niciodată 
din pricină că se înălţau aproape de tavan.  
- Am pe suflet două pietre de moară. O cameră plină cu porumbei  morţi şi 
un coleg cu un picior în groapă pe care trebuie să-l împing cu totul. Ieri 
femeia de serviciu a intrat în arhivă să mai dea jos  pânzele de păianjen şi a 
găsit o groază de rumeguş. Şoarecii degustaseră câteva pachete cu reviste, 
aşa că a pus nişte grâuşor roşu. Azi dimineaţă tot ea a descoperit masacrul. 
Lăsase geamurile deschise să se aerisească peste noapte, iar porumbeii 
intraseră şi mâncaseră grâuşorul. Cât despre cealaltă supărare, şeful mă 
împinge să fac un raport pentru a fi dat afară un coleg venit de curând, trecut 
bine de prima tinereţe, cu câteva cărţi bune, bolnav incurabil, devenit tată 
anul asta,  dar care nu vrea să scrie mai nimic, ne dispreţuieşte pe toţi, care 
oricum suntem cu vreo 20 de ani mai tineri ca el, şi zice că revista a ajuns 
prost de tot, faţă de cum era când lucra el la ea, prin anii ’90. N-am nicio 
îndoială că dacă ar ajunge director, după cum visează, ne-ar da pe toţi afară. 
- Ei, ce să-i faci, cineva vrea să scoată nişte castane din foc cu mâinile tale, 
spre binele tuturor… Omul e doborât dar asta nu-l împiedică să fie cel puţin 
la fel de arogant ca pe vremea când era în putere. Atât i-a mai rămas… Se 
zice că dacă oamenii şi-ar cunoaşte inimile unii altora s-ar ierta cu mare 
uşurinţă. Trebuie să limpezeşti apa asta tulbure cu pierderi cât mai mici 
pentru toată lumea, inclusiv pentru el. Ştiu o poveste despre un om bogat 
care avea un păun frumos cum nu se mai văzuse. Vecinul său era un om tare 
pizmos din fire şi ar fi vrut mult să aibă un astfel de păun. A încercat de mai 
multe ori să-l fure dar nu a reuşit pentru că grădinarul omului cu păunul era 
foarte devotat şi stăpânului şi păunului. Într-o zi omul cel invidios a cerut un 
ou de-al păunului. Stăpânul acestuia i-a spus grădinarului să-i aducă 
vecinului un ou. După câteva săptămâni, vecinul a venit mânios şi i-a spus 
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că din oul pus la clocit nu a ieşit nici un pui. Ba mai mult, când s-a uitat mai 
bine a văzut că era fiert. Întrebându-l cu mânie pe grădinar de ce şi-a bătut 
joc de vecin, acesta a răspuns: „Mi-aţi spus să-i dau un ou dar nu mi-aţi spus 
dacă să-l gătesc sau nu!” 
- Dacă înţeleg eu bine, îmi sugeraţi să găsesc o a treia cale într-o situaţie 
care pare să admită doar două variante ... 
- Cam aşa ceva. Despre porumbeii morţi, ce să-ţi spun?... Nu-i semn bun. 
Poate că unii dintre voi vor pleca în lumea cealaltă destul de curând. Poate 
că locul se va risipi cu totul. Înainte să intru la şcoală, tata m-a învăţat o 
cimilitură despre trup şi suflet pe care n-am înţeles-o decât mult mai târziu, 
dar care mi-a inspirat de cum am auzit-o un sentiment de ciudăţenie, aşa 
cum mi se întâmpla şi când priveam crucifixul pe care tata îl ţinea într-o 
firidă, după perdea: „Am o lădiţă şi-n lădiţă-o porumbiţă. Dacă zboară 
porumbiţa, n-am ce face cu lădiţa.“ Când mă simt greu de vreun păcat, 
cumpăr un porumbel şi îi dau drumul pe malul mării, dimineaţa devreme, 
când plaja e pustie. Aşa făcea mama când eram pe drumuri şi nu puteam 
merge la sinagogă să aducem jertfă de răscumpărare. E una dintre puţinele 
amintiri cu ea. Acum, aici, în dictamai oraşul, sinagoga a fost lăsată să se 
surpe deşi mai sunt ceva evrei. M-am mutat în dependinţa asta a sinagogii şi 
dacă afacerile îmi merg bine, o să pun umărul să o refacem. Până una, alta, 
sunt aici de câteva luni şi-mi dau seama că n-am vad deloc. Turiştii care vin 
în peninsulă să vadă ruinele şi muzeul n-au chef să se aventureze în plimbări 
printre case dărăpănate, pline de ţigani, aici, unde altădată stătea lumea bună 
a oraşului. Tocmai de-aia m-am gândit dacă n-ar fi mai nimerit să mă mut 
cu o tărăbioară la Vama Veche, chiar la sfârşit de săptămână. Poate îmi faci 
o vizită. 
- N-am cum. Sâmbătă avem cenaclu şi lansarea numărului de luna asta. 
- Mda… Cred că şmecheria cea mai mare a diavolului în secolul ăsta nu este 
să-i facă pe oameni să creadă că nu există, ci să-i lase fără timp personal. 
Cică acum se învârte Pământul mai repede decât acum o sută de ani. Prostii! 
Treaba e că oamenii se gândesc mai puţin decât oricând la ei înşişi, prinşi 
între slujbe, dări, credite…Păcat că nu înţeleg că timpul e marfa cea mai 
scumpă pe lumea asta. E vară, toată lumea se simte mai leneşă vara! Mai 
bine v-aţi arăta revista în Vamă. Sigur o să aveţi ceva lume! 

Ethan avea dreptate. Ar fi bine să încercăm o şedinţă de Vamă.  Vara 
avem cei mai puţini oameni la evenimentele noastre. Ori sunt plecaţi ori le e 
prea lene să iasă din casă pe caniculă. Ca să nu mai vorbim de ai noştri, care 
sunt tot mai des duşi prin vămi ale pierzaniei estivale, prelungindu-şi 
sfârşitul de săptămână cu încă o săptămână. Că, de, la reviste de cultură se 
poartă boema… 
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 “Se zice că o ziaristă l-ar fi întrebat pe Salvador 

Dali : « Desigur, aveţi o mare veneraţie pentru 
maeştri ? » La care el ar fi răspuns : « Care maeştri, 
singura mea legătură cu ei a fost atenţia. Le-am studiat 
slăbiciunile, pentru ca, la vremea potrivită, să le aplic 
lovitura mortală. »“ 

 
 

Exemplaritatea care ucide 
    

      un eseu de Horia Dulvac 
 

Unele situaţii se confundă atât de bine cu exemplaritatea lor, încât 
mărcile au devenit  adjective. Spui de pildă „situaţie absurdă”, poţi adăuga 
imediat „kafkiană”, sau „abilităţi de manipulare cinică”, spui 
„machiavelism”. Distincţiile, nuanţele, conjuncturile în care s-au născut nu 
mai au importanţă. Voracitatea cu care exemplarul devoră cazurile 
particulare este înspăimântătoare căci, cu trecerea timpului, acest distilat se 
radicalizează nelăsând loc la particular, ca fiind ceva redundant.  

Dacă spui „textualism”, vorbeşti de o anume grupare literară 
românească, din care dumnezeu ştie cine va fi rămânând în postumitate unic 
reprezentant (acela va lua, cum se spune, „caimacul”), dictaturii socialiste îi 
poţi asocia automatismul „Stalin”, care a şi dat numele celebrului 
„stalinism”.  Jocul de-a numirea prin exemplaritate continuă oricum. 

Ceea ce ne interesează însă este poziţia noastră  faţă de aceste abuzuri 
pe care le poate comite asupra noastră  exemplaritatea,  care consacră dar şi 
ucide. 

Mecanismul este următorul: cu  cât exemplaritatea este mai plastică, 
adică descrie mai bine situaţia, e mai „autorizată”, mai funcţională, cu atât 
ea face mai puţin loc unei alte formule de expresie. Vedem cum diferenţele 
sunt timorate şi puse la punct de exemplaritatea ce îşi arată colţii săi 
agresivi, promiţând să ajungă o virtuală tiranie. 

În acest punct, care este acela al învecinării libertăţii cu acurateţea 
expresiei, artistul se aseamănă cu dictatorul, revendicându-şi deopotrivă o 
anume legitimitate de reprezentare şi o presupusă coabitare privilegiată  cu 
diferenţele. 

Artistul care este un „inspirat”, sau dictatorul care este „un iluminat”, 
pretind că se situează într-o experienţă „mistică” a diferitului. Artistul sau 
dictatorul nu sunt diferiţi pur şi simplu. (Oamenii obişnuiţi sunt doar diferiţi 
între ei.) Exemplaritatea pe care mizează artistul sună cam aşa: ştim de ce ne 
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aflăm aici, vrem să  prezervăm libertatea diferitului. Lupt pentru cauza 
voastră. Pentru aceasta, trebuie să îi daţi expresiei mele legitimitatea. Lăsaţi-
mă deci să reprezint. Acordaţi-mi privilegiul (sacrificial) ca discursul meu 
să fie exemplar!. 

Acest discurs al artistului nu se deosebeşte în acest moment aproape 
cu nimic de acela al unui lider castrist revoluţionar. Deşi se revendică din 
tema libertăţii, dictatorii se propun pe ei înşişi ca exemplaritate. Farsa sună 
cam aşa: „dacă eu însumi sunt garantul libertăţii, dacă mă aveţi pe mine, 
aveţi libertatea în mod virtual”. O virtualitate care face concretul să se 
evapore. Iar libertatea este una dintre opţiunile care nu se pot exercita pe 
terenul generalităţii, ci în cel mai consistent prezent, cu toate riscurile, 
contradicţiile  şi inconfortabilităţile acelui exerciţiu. 

* 
Vorbind de impulsul acesta sinucigaş al mulţimii de delegare a 

mesajului propriei existenţe,  Alain Vuillemin foloseşte sintagma „răul de 
libertate”.  

Este o nevoie a insului aflat în mulţime să se asigure că despre 
existenţa sa ştie  o entitate supra-individuală, sau cel puţin de una legitimată 
statistic, care sa îi dea o frivolă garanţie că mesajul său purtător de diferenţe 
a fost preluat, timbrat, ştampilat şi expediat. (Problematica libertăţii se arată 
a fi până la urmă una a expresivităţii, una de discurs.)  

Profund conştient de statutul său de a fi în alteritate, omul se 
descoperă metafizic neliniştit. Este neliniştit de efemeritatea propriei sale 
condiţii, ceea ce revendică imperios nevoia de a semnifica. Oricât de lipsit 
de vocaţia unei interogaţii filosofice ar fi, dincolo de orice experienţă 
culturală, omul ajunge până la urmă la a se alarma într-un mod difuz relativ 
la eficacitatea mesajului său în lume. Are oroare de a fi insignifiant. În 
această situaţie, el delegă vocaţia de exprimare a propriei sale vieţi artistului 
sau dictatorului, şi el un artist prestigidator al existenţelor, crimelor, 
discursurilor şi interpretărilor: 

„A renunţa la liberul arbitru, înseamnă să te foloseşti totuşi de liberul 
arbitru. Răul de libertate înseamnă că absoluta libertate e să fi liber sau să nu 
fi./.../. Dictatorii visează la libertate şi ucid libertatea în deplină libertate.”( 
Alain Vuillemin, Dictatorul sau dumnezeul trucat, ed. Fundaţiei Culturale 
Române, Buc., 1997,  pag. 80) 

Răului de libertate i-ar putea fi asociate nevoia existenţei spre 
semnificare, căci aşa cum alchimiştii evului mediu spuneau că natura are 
oroare de vid, tot aşa existenţa individuală are un rău metafizic de gol, de 
absenţă a reflectării, a reprezentării.  

Iată de ce exemplaritatea neliniştelşte prin pornirile sale de a asimila 
diferenţele, de a şi le însuşi, făcând inutilă existenţa particulară. 

Cum ajunge exemplaritatea să îşi însuşească concretul după ce, pentru 
început, părea că încheiase cu existenţele individuale numai un contract de 
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semnificare? Pentru început, ea ne seduce cu un serviciu de a cărui împlinire 
„răspundem cu viaţa” , şi anume  ca existenţele noastre să aibă un sens. „Ce 
rost are individualul dacă nu reprezintă ceva în marele concert al vieţii?”, va 
clama.  

Şi pentru că existenţa fiecăruia poate degaja un inoportun şi puternic 
miros de particular, la festivitatea şi dezbaterile generalului se va spune:  
haideţi să concesionăm atributele noastre unuia care să ne reprezinte. Iată 
care este debutul, un simplu angajament. Nimic transcendent pare că nu 
intervine în acest prim contract , ci este vorba de delegarea temporară a 
punctelor  de vedere pe care le-ar formula, dacă ar putea vorbi, existenţa 
noastră într-un întreg. Trebuie operate pentru început două distincţii: 
mesajul pe care l-ar avea de transmis existenţele, acesta de care vorbim că 
face obiectul unei delegări exemplare, este   unul „de reţea”.  Existenţa dă de 
ştire de poziţia ei în sistem. Discursul pe care îl emite este unul care scapă 
oarecum controlului individual, fiind diferit de acela pe care îl poate 
vehicula el de obicei. Spre exemplu, să spunem că Nichita Stănescu este un 
poet exemplar pentru generaţia şaptezecistă. În această circumscriere, un 
poet oarecare ar vremii, îşi găseşte prin asta o sumară şi rapidă identitate. 
Este un mesaj pe care nu l-ar putea emana el, în cadrul discursurilor sale 
obişnuite. Este marca grupării culturale. Se va spune: „cutare e optzecist”, 
sau „face parte din grupul de la Braşov”. Artistul respectiv va fi beneficiind 
de serviciul unei rapide încadrări în curente sau generaţii, dar în mod fatal 
atributele sale vor fi transferate şi preluate de exemplaritatea la care facem 
trimitere. Există astfel riscul ( de fapt certitudinea) să devii indistinctibil:  
„Este optzecist, ştiu eu ce e cu textualiştii, pe ăştia i-am soluţionat” 

O a doua distincţie este aceea că exemplaritatea, în contextualitatea în 
care vorbim, e o categorie destul de primitivă, acţionează la un nivel sumar 
de reprezentare. Ea nu este modelul, care îşi va fi câştigat deja dreptul la 
generalitate. Nu are nici puterea şi nici legitimitatea abstractă la care poate 
ar jindui. Pur şi simplu, exemplaritatea începe printr-o persoană concretă. 
Deseori, aşa debutează toată povestea: cutare, este „dat exemplu”. (În 
copilărie un prieten a mărturisit că mă ura fiindcă maică-sa mă dădea 
exemplu.) Simplele sale abilităţi în această direcţie, ar putea fi de natură să 
neliniştească. Capacitatea de semnificare este însoţită şi de o anume 
tensiune a schimbării. Dincolo de a reprezenta, exemplaritatea vine şi cu o 
ascunsă agresivitate a lui a înlocui. Dar nu acesta este lucrul cel mai 
neliniştitor în primă instanţă, ci tocmai acea distincţie între exemplaritate şi 
model legată de legitimitate: Pentru că dacă modelul este o entitate trans-
individuală, legitimitatea acţiunii sale asupra existenţelor individuale este 
mai puţin problematică decât cel care este dat exemplu, care debutează prin 
a fi egalul tău şi ameninţă să sfârşească, iată, prin a te jefui de atribute. 
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”Realitatea atârnă din tavan 
ca un candelabru vestejit. 
Când o privesc 
începe să tremure 
şi să-şi stingă, 
unul după altul, 
beculeţele. ” 
 
 

Poeme de Dimitrie Grama 
 
Portret de român „de pretutindeni” 
 

Dacă e să-l cauţi pe Dimitrie 
Grama prin lume, e greu să-l găseşti. E 
român care provine dintr-un neam de 
aromâni, a fost sportiv, în lotul olimpic 
al României, ca alergător de sprint. Din 
postura asta a ajuns în Suedia, în anii 
70, unde s-a stabilit refugiindu-se de 
„binefacerile comunismului”, a studiat 
şi a devenit medic chirurg. Apoi a 
profesat în Anglia, o vreme. Apoi în 
Arabia Saudită. Are o locuinţă în 
Franţa, un domiciliu în Danemarca, 
acum fiind, de fapt, medic în Gibraltar. 
Deşi se mişcă lejer printre civilizaţiile 
lumii, din cele patru zări, are ceva care 
l-a marcat definitiv: limba română. Şi 
ceva care îi ţine sufletul cald: poezia. 

Soţia sa, Livia, este pictor şi este 
fiica unui remarcabil prozator din 
ţinutul Neamţului care nu a apucat, din 
păcate, să-şi ducă proiectul pînă la 
capăt, Laurian Ante, care a plecat prea 
devreme pe sub geana zărilor. 
Împreună au creat o insulă de spirit şi 
cultură românească, o insulă care 
pluteşte mînată de un duh înalt pe sub 
cele mai surprinzătoare orizonturi. Cei 
doi au demonstrat, de fapt, că atunci 
cînd ai unduirea artei de partea ta nu te 
frînge nicio furtună.  

Dimitrie Grama a adunat, în 
timp, vreo zece volume de poezie, 
apărute în România. E, deja, o operă. 
Pe lîngă poezie a scris o mulţime de 
articole, în presa românească din ţară şi 
din străinătate, în care şi-a exprimat 
punctul său de vedere în legătură cu 
evoluţia societăţii româneşti, cu 
derapajele „profesiunii de român”. E, în 
articolele sale, uimirea că „românul cel 
talentat” nu se descurcă în jungla 
Europei, că o mentalitate retrogradă ne 
face să nu ne adaptăm la civilizaţia 
noului mileniu; apoi, în articolele sale, 
mai e mîhnirea că într-o Românie care 
ar putea hrăni întreaga Europă cu 
fertilitatea solului, se pune problema 
unei bucăţi de pîine pentru 
supravieţuire; apoi că demnitatea 
istoriei este abandonată la primul colţ 
de către românul care pleacă în lume. 
Sigur, nu se rezolvă mare lucru, cu un 
articol sau cu o sută de articole, dar e 
datoria fiecărui român care are 
conştiinţă să se exprime, să nu se 
adauge corului laşităţii majoritare, 
tăcerii complice. (Adrian Alui 
Gheorghe) 
 



205 
 

 (Lumea se împarte în două) 
 
Lumea se împarte în două, 
apoi în trei, patru, cinci, 
şi aşa mai departe ... 
  
Lumea este deci  
o amoeba 
care a învăţat 
să vorbească. 

 
(Am întrebat un înţelept) 
 
Am întrebat un înţelept: 
- Înţeleptule, ce se întâmplă 
cu lumea asta? 
- E întoarsă pe dos! 
mi-a răspuns înţeleptul. 
Plin de nădejde 
m-am reîntors 
în mijlocul lumii. 
M-am întors pe dos, 
dar cu toate astea, 
nu simt 
nicio deosebire. 
 
(Venea de la şcoală cu o carte) 
 
Venea de la şcoală 
cu o carte 
de poveşti în mână. 
Pe drum  
a întâlnit un soldat 
care i-a pus 
în mână o puşcă 
spunându-i că 
Făt-Frumos, de fapt, 
e militar. 
Şi înainte de 
a fi apucat 
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să-şi cultive 
barba şi mustăţile 
şcolarul nostru 
era deja ucigas! 
 
 (Realitatea atârnă din tavan) 
 
Realitatea atârnă din tavan 
ca un candelabru vestejit. 
Când o privesc 
începe să tremure 
şi să-şi stingă, 
unul după altul, 
beculeţele. 
De aceea poate acum 
îmi este teama 
să mă uit direct 
în ochii ei. 
De aceea poate acum 
privesc din ce în ce 
mai mult podeaua. 
 
(Marea vine din depărtări de mine neştiute) 
 
Marea vine din depărtări 
de mine neştiute 
şi transpirată toată 
mi se aşează la picioare. 
Dau să o mângâi, dar 
se retrage ruşinoasă, 
iar atunci când,  
pe bună dreptate, 
o cert, 
se întoarce brusc 
la mine şi cu spume 
la gură îmi spune: 
-Ssssssst ...! 
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(Mi s-a întâmplat deseori să fiu) 
 
Mi s-a întâmplat deseori 
să fiu în WC-uri publice. 
Mi-am dat seama  
că doar acolo 
suntem într-adevăr egali. 
Cu nădragii traşi în sus, 
omul se crede a fi 
deosebit unul de altul 
şi începe tot felul 
de revoluţii. 
 
(Simt ceva care mă opreşte să înaintez) 
  
Simt ceva care mă opreşte 
să înaintez. 
Privesc în jur 
sunt singur. 
Îmi dau seama că viaţa 
mă opreşte să înaintez. 
Biata de ea! 
Vrea să mă ferească 
de moarte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(din volumul Versuri, în pregătire) 
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”Din perspectiva "utilităţii" cartea d-lui Constantin Călin 

este una "de încredere", solidă, rezistentă, deloc "efemeră", atât 
prin afirmaţiile / observaţiile avansate, cât şi prin imensa / 
diversa bibliografie disipată în paginile ei.” 

 
 
 
 

 
Lecţia de jurnalism cultural 

 
     un eveniment editorial comentat de Emil Nicolae 
 

Sub un titlu semnificativ (Stăpînirea de sine. Miscelaneu, Ed. 
Ateneul scriitorilor, Bacău, 2010; 660 p.), Constantin Călin scoate al doilea 
op de publicistică (după Despre şapcă şi alte lucruri demodate. 
Miscellanea / Două drumuri la Malmö. Memorial, 2001), deoarece un alt 
volum (Gustul vieţii. Varientăţi critice, 2007) aparţine unui domeniu 
oarecum diferit. De fiecare dată când îmi dăruieşte o nouă carte (ba chiar şi 
mai des, asumându-mi riscul de a deveni agasant), îl întreb ce se mai 
întâmplă cu volumul al treilea din Dosarul Bacovia, un studiu care l-a 
consacrat printre monografii străluciţi ai poetului. Nu voi insista aici pe 
răspunsurile primite şi observ doar că prin revistele culturale (în "Ateneu" 
mai ales) îşi continuă cercetările cu aceeaşi acribie, amânând (în beneficiul 
operei bacoviene, desigur) să pună un "punct" convenţional şi relativ 
(volumele 4 sau 5 nu se exclud!), spre mulţumirea cititorilor care-i aşteaptă 
exegeza. Totodată, însă, dl Constantin Călin rămâne un împătimit al 
jurnalismului curent. Cel puţin asta ne spun colaborările sale din ziarele 
băcăuane şi nu numai, ca şi o serie rubrici din reviste: de două decenii 
încoace, respectiv de după reapariţia presei libere, el nu oboseşte să aibă 
poziţii / atitudini în fel de fel de "treburi" publice. Dar aici trebuie făcută 
precizarea că, despre orice subiect ar fi vorba, unghiul de abordare este unul 
cultural. Căci natura omului Constantin Călin ţine de bibliotecă, în sensul 
propriu al termenului. De unde rezultă şi caracterul cultural al jurnalismului 
pe care-l practică, indiferent dacă în discuţie sunt subiecte culturale sau de 
alt fel.  

Iată un exemplu: "Citesc definiţia de mai jos a proprietăţii şi mă întreb 
dacă în momentul în care a fost formulată corespundea cu realitatea sau 
polemiza cu ea. <Proprietatea - susţinea autorul ei, C.G. Costa-Floru - e 
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munca necheltuită; e munca strînsă şi grămădită prin economie şi prin 
înfrînarea poftelor, care duc la zadarnică cheltuială. De aceea sunt 
proprietatea şi munca respectabile şi sfinţite.> (<O scrisoare către 
alegători>, în <Curentul nou>, 1, nr. 17, 23 mai 1920). Atunci exista deja 
categoria nefastă a <îmbogăţiţilor de război> şi a <cavalerilor de industrie>. 
Azi această definiţie apare ca fiind şi mai puţin adevărtă. Noii îmbogăţiţi n-
au ştiut niciodată ce e <economia>, respectiv <înfrînarea poftelor>. Din 
contra le-au exacerbat, au dat frîu liber unor apetituri de neamuri proaste şi 
unor fantezii de dezaxaţi. <Proprietatea> lor se bazează pe <inginerii 
financiare> şi pe hoţie, nu pe muncă şi acumulare. Evident, de vreme ce de 
haram au obţinut-o, de haram o cheltuie; fără măsură, ostentativ. La o adică, 
sar însă şi strigă că e <sfîntă>!" ("Atunci şi acum"). E lesne de observat aici 
cum "se întoarce" cartea spre realitate sau invers (în alte fragmente). 
Referenţialul cultural, aşadar, asimilat sistematic, ritmic, plus instrucţia, 
bunul simţ (în primul rând cel pascalian, desigur), capacitatea de a asocia 
idei / domenii / experienţe, reflexivitatea, echilibrul, proprietatea cuvintelor, 
expresivitatea ş.a.m.d. - conferă calitate jurnalismului cultural (şi nu un 
subiect din domeniu, tratat / explotat ca fapt divers, cum se întâmplă 
adesea).  

Stăpînirea de sine adună (o parte însemnată din) publicistica semnată 
de Constantin Călin în ultimele două decenii, dar totul este - practic - 
rescris, regândit şi restructurat. Cartea e construită în patru dimensiuni / 
capitole mari: "Zigzaguri" (cuprinde texte cu o mai accentuată tentă 
eseistică / analitică, unde background-ul lecturilor apare explicit, menţionat / 
citat, chiar dacă e asociat cu observaţia directă care motivează / provoacă 
actul publicistic), "Politice (note şi portrete)" (reţine un număr restrâns 
dintre intervenţiile conjuncturale şi anume pe acelea care fixează o opinie 
valabilă dincolo de curgerea "calendarului electoral", să spunem), "Cronici 
mărunte (accente şi exemple)" (reprezintă cel mai bine modalitatea de 
filtrare intelectuală a "evenimentului", dar şi acuitatea decelării semnificaţiei 
detaliului ascuns / marginal), în sfârşit, "Confesiuni. Pretexte. Jurnal" 
(conţine însemnările cu un caracter personal mai apăsat, unele dintre ele 
scurtissime, de numai un rând - "cheia" întregului capitol constând în cele 
douăsprezece "Anamneze" atent distribuite şi pe care se articulează 
diversitatea subiectelor).  

În orice caz, avem în cartea d-lui Constantin Călin o demonstraţie 
magistrală a felului în care se poate transforma o "efemeridă" (articolul de 
ziar scris ieri pentru azi şi uitat mâine), fie ea şi culturală, într-o materie 
rezistentă, într-un act intelectual capabil să înfrunte timpul. Dar pentru asta e 
necesar să deţii din start, adică din momentul scrierii "efemeridei", anumite 
calităţi (pe care le-am enumerat mai sus). Iar pe deasupra, autorul să fie 
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conştient de ecuaţia uman-intelectuală care l-a produs. Constantin Călin este 
aşa şi o mărturiseşte: "Dacă e să-mi dau o notă de trecere, aş face-o în 
primul rînd pentru că am rezistat climatului isteric, că n-am înjurat şi n-am 
rînjit hidos ca mulţi din jurul meu. Am ţinut la ţinută (una culturală): fire 
independentă, nu m-am străduit nicio clipă să obţin fărîme de graţie de la 
<elitişti> şi nu m-m gudurat pe lîngă <apoliticii> avansaţi în funcţii înalte; 
ins rezonabil (o zic şi alţii), am căutat să fiu pertinent, ponderat. E o mare 
bucurie să rămîi în pagubă (cînd ceilalţi cîştigă) dar cu demnitate, să nu 
cedezi de la norma stăpînirii de sine sau să te corectezi repede cînd ai 
pierdut-o. Stăpînirea de sine înseamnă mai mulţi NU decît DA." (v. 
"Prefaţă").  

Firesc, aproape de la sine, vine şi întrebarea: cui se adresează un astfel 
de autor? cine (mai) citeşte o astfel de carte în lumea zănatecă de azi? După 
opinia mea, Stăpînirea de sine e un volum de ţinut aproape (pe birou sau pe 
noptieră) de oamenii care mai cred în morală (fără excese moraliste), în 
afectivitate (fără efuziuni liricoide), în replica / opinia intelectuală (fără 
croşeuri grobiene), în atitudinea clară (fără fixaţii sumbre), în valorile 
entuziasmante (fără conotaţii "senzaţionaliste"), în memoria selectivă 
(neajustată de falsuri), în comunicarea corectă şi măsurată (fără agresivităţi 
gratuite)... "Fragmentarium"-ul d-lui Constantin Călin (cum îl numeşte el 
însuşi) te pune pe gânduri fără să te obosească, te provoacă fără să te irite, te 
informează fără să te deruteze. Cartea poate fi citită, deopotrivă, din plăcere, 
din interes ori din "simpatie" (mă refer la o afinitate de tip intelectual).  

Pe de altă parte, având în vedere pragmatismul lumii în care trăim, şi 
de care ar putea să sufere virtualul cititor, vreau să atrag atenţia asupra unor 
"intuiţii" sau constatări / deducţii ale autorului care devin realmente 
folositoare prin validarea lor în timp (punând din nou în discuţie condiţia 
"efemeridei"). De pildă, nu ştiu când a publicat prima dată Constantin Călin 
rândurile pe care le reproduc în continuare (pornind de la o observaţie a lui 
Adrian Marino), oricum probabil că în urmă cu câţiva ani: "... Dacă la sala 
de patrimoniu a bibliotecii pe care o frecventez mai văd din cînd în cînd cîte 
un profesor, scriitori şi ziarişti n-am văzut niciodată. De unde s-or alimenta 
intelectual? Să le fie de-ajuns <talentul>? Nu simt deloc nevoia de 
informaţie livrescă? În fine, se va ajunge ca autorul care scrie mai mult decît 
citeşte să devină, din excepţie, dominant?" (v. "Un dezechilibru în creştere", 
în cap. "Confesiuni..."). Ei bine, am aflat nu demult (din presă, fireşte!) că la 
reuniunea institutelor culturale europene (din 8 noiembrie 2010), organizată 
de Fundaţia Gulbenkian din Lisabona, oxfordianul Angus Phillips, după ce a 
descris (statistic / geografic / sociologic / cultural) destul de pesimist situaţia 
cărţii şi a lecturii astăzi, a încheiat citându-l pe Gabriel Zaid (v. So Many 
Books, 2003) care susţine că, fără o educaţie adecvată, "în viitor numărul 
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scriitorilor îl va depăşi pe acela al cititorilor". Altfel spus, şi din perspectiva 
"utilităţii" cartea d-lui Constantin Călin este una "de încredere", solidă, 
rezistentă, deloc "efemeră", atât prin afirmaţiile / observaţiile avansate, cât 
şi prin imensa / diversa bibliografie disipată în paginile ei.  

În ce mă priveşte - şi, aflându-ne la începutul unui nou an, îmi pot 
permite această evaluare în raport cu producţia de carte românească de până 
acum -, consider că Stăpînirea de sine constituie unul dintre evenimentele 
editoriale din 2010. Cât va fi el de "vizibil", apărând la Bacău? Are vreo 
importanţă acest lucru? Consemnez părerea autorului în acest sens: "Ca <om 
de provincie>, m-am gîndit, nu o dată, cu melancolie la criteriul vizibilităţii. 
Sunt, probabil, inşi mult mai puternici decît cei mai celebri halterofili sau 
care au pumnul mai tare decît al unora dintre campionii de box, alergători 
mai rezistenţi decît cei mai faimoşi maratonişti etc., dar, fiindcă nu sunt 
văzuţi, nu se ştie de ei. În literatură, în publicistică se întîmplă la fel. Sunt 
(aci nu mai zic <probabil>) scriitori de calitate ignoraţi sau citaţi la 
grămadă, din cauză că nu apar la edituri puternice ori în reviste sau ziare de 
largă circulaţie. O carte mediocră sau un articol mediocru publicate la centru 
fac mai multă vîlvă uneori decît o carte bună sau un articol bun apărut în 
provincie. Mijloacele şi echipele care le susţin sunt mai eficiente. Spre a-şi 
multiplica <ecourile>, centrul foloseşte releele din provincie; în schimb, 
provincia nu are relee în capitală. Plus că e în tradiţia ei să se conformeze 
acesteia." (v. "Citeriul vizibilităţii", în cap. "Confesiuni...").  
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”Sandu Tudor nu ne oferă o hermeneutică, el se dedică 

fără reticenţe, dar cu discreţie, Tainicului Viu, neîndemnîndu-
ne sau, şi mai grav, nemoralizîndu-ne , luîndu-ne pe noi drept 
martori ai mărturisirii sale integre şi integrale: aceea de a fi pe 
cale, de a fi în lucrare, întrucît Rugăciunea nu se înscrie în 
Registrul oportunităţii, ci în Acum-ul clipei prezente. ” 

 
 

 

Jurnalul unei asceze 
 

     reflecţii de Gheorghe  Simon 
 
Orare est laborare, laborare est orare 
 

Se cuvine să tăcem şi să ne înstrăinăm doar de cele lumeşti, prea multe 
şi ispititoare, obositoare pînă la epuizare, să părăsim pentru o clipă « faţa 
lumii », răvăşită, pentru a ne regăsi primeniţi şi primenitori, răbdători pînă la 
capăt, în războirea de sine, netrîndavi şi învredniciţi, prin iubire şi prin 
rostire. 

Cu teamă şi sfiiciune, îndrăznesc, în faţa sufletelor subţiate pînă la 
străvezime, să tulbur văzduhul de taină al prea plinei de har cuminecări cu 
umbra unei mărturisiri. Şi între noi rămînă Taina, vrednici liturghisitori ! 

Da ! E copleşitor să îndrăzneşti a clinti, fie şi cu umbra unei păreri, 
înţelesul prea plin, prefigurat în văzul tuturor, ocrotitor, precum e Duhul a 
toate izbăvitor, precum întîmpinarea,  pe calea cea strîmtă, a Sufletului 
nemuritor. 

Voi căuta, pe cît e omeneşte posibil, să nu denaturez ceea ce Sandu 
Tudor ne oferă, cu fermitate, dar şi entuziasm, o teorie, care e tot o 
Rugăciune, despre Sfinţita Rugăciune, amendînd dintru început tot ceea ce 
ţine de model, tehnică, metodă, exerciţiu, întrucît nu există ceva care să dea 
seamă despre altceva, ci doar stadii, praguri (nu trepte !) de trecere, spre 
înaltul covîrşitor al Cunoaşterii de sine, ca desăvîrşire prin săvîrşire. 

La zenit, ne va fi dăruit Harul unei Mîngîieri, ca rodnicie a 
lăuntricului nostru, dezvăluit în lumina Viului Adevăr, ca adeverire prin 
smerire şi ca vădire prin neadumbrire de sine. La început am fost nedumerit, 
derutat, deoarece tot ce ştiam pînă acum despre Rugăciune, în viziunea lui 
Sandu Tudor, ne apare răsturnat, iar sufletul meu, dospit în ţarcul unei 
îngrădiri de sine, al unei asceze, pe care o credeam mîntuitoare, sufletul meu 
s-a văzut deodată răpit din nedospita copilărie şi, răspicat, a făcut să 
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înmugurească lamura uscăciunii abstracte, lămurindu-mă, în cele din urmă, 
că Rugăciunea e ceva cu mult mai aproape de ceea ce e mai tainic în 
persoana umană, treimică, dar, în mod nechibzuit, despărţită, arbitrar şi 
comod, în suflet şi trup, cînd, risipiţi şi ademeniţi, devenim uşor ispititori, în 
loc de a fi tăinuitori, întrucît Rugăciunea e  Taina Tainei, precum în Chivot, 
Sfînta Sfintelor, adică inimoşi, fără cordialitate, înflăcărăţi şi arzători, fără a 
fi cutezători, ci doar cuminecători, mărturisitori desăvîrşiţi. 

Rugăciunea, sfinţita Rugăciune, cum o numeşte, fericit, Sandu Tudor, 
e „o mare îndrăzneală“ şi e de întîlnit doar unde există „un curaj 
duhovnicesc“. A te ruga înseamnă, deopotrivă, aprindere şi cuprindere : „în 
toate chipurile, în toate felurile din toate pricinile trecînd prin toată roata 
tuturor putinţelor“, „să arzi în cruce“, „fără să te mistui“. 

Rugăciunea nu poate fi definită, sfinţita Rugăciune nu ţine de Canon, 
rugăciunea adevărată presupune: a) curăţia lăuntricului; b) părăsirea 
duhurilor rele, a gîndurilor ademenitoare; c) unimea, adunarea în tine însuţi, 
lăsînd văzduhul inimii în stadiul primar, pentru ca zborul interior să fie cu 
putinţă, avînd ca aripi Harul şi Duhul liber, eliberîndu-ne şi pe noi de negura 
neîndurării, cînd ni se pare că nu suntem auziţi, văzuţi, salvaţi, implorînd 
doar Aminul, mîntuirea, ca vindecare miraculoasă, în loc de împăcare 
minunată. 

De fiecare dată, Sandu Tudor face distincţie între putere şi putinţă, 
între contemplare şi asceză, între aducere aminte şi luare aminte, între Minte 
(Liturghisitorul) şi Inimă, care e Altarul lăuntricului nestricăcios, ca simbol 
al nepîngăririi; precum şi între Frunte (Sf.Ev.Matei) şi tălpi (Sf. Ev.Luca), 
între Porunci şi Fericiri, între Cărturari şi Închinători, mijlocitoare, între 
aceste polarităţi, fiindu-ne Calea, calea cea strîmtă a răbdării; nerăbdarea 
zdruncină cumpătarea, aşteptarea face loc neliniştirii, iar împrăştierea duce 
repede şi sigur spre pribegie şi exod. Buclucaş, în această stare de 
nehotărîre, ne este sufletul, întrucît el nu are stare, fiindu-ne avatar înşelător. 

Sandu Tudor nu ne oferă o hermeneutică, el se dedică fără reticenţe, 
dar cu discreţie, Tainicului Viu, neîndemnîndu-ne sau, şi mai grav, 
nemoralizîndu-ne , luîndu-ne pe noi drept martori ai mărturisirii sale integre 
şi integrale: aceea de a fi pe cale, de a fi în lucrare, întrucît Rugăciunea nu 
se înscrie în Registrul oportunităţii, ci în Acum-ul clipei prezente. 

Rugăciunea nu poate fi mediată şi nici intermediată, ea e doar 
imediată, aşadar, paradoxal, răsturnat, jocul secund barbian e cît se poate de 
primar, dacă ne va fi dat să auzim ecoul lăuntric al zborului interior. Oricînd 
se poate petrece minunea, şi, din preajma nestînjenitoare, în sobor, 
preamărind ceea ce e mai presus de Fire, să-ţi fie dat să te auzi şi pe tine, 
fără a te pierde între voci anonime. Sandu Tudor nu numai că se dedică, dar 
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mai întîi înfiripă o dedicaţie, atît de simplă, încît pierdem din vedere sfînta 
simplicitate: împresurat fiind de nimbul mîngîietor al Harului pneumofor. 

Rugăciunea, sfinţita Rugăciune e necurmată, nesfîrşită, neîntreruptă şi 
neîntîrziată. În desluşirea Tainei, distingem două tainiţe, una a interiorităţii 
celei mai ascunse („ cea mai dinăuntr“), pentru care ne trebuie curaj, 
îndrăznire şi smerenie, pentru a o cunoaşte, iar cealaltă e tainiţa cerească: 
„Intră întru tainiţa ta cea mai dinăuntru şi acolo vei descoperi şi tainiţa 
cerească. Amîndouă, una şi aceeaşi sunt şi printr-o aceeaşi poartă într-
amîndouă pătrunzi.“(Sf.Isaac Sirul). Cel ce se roagă, Liturghisitorul, face să 
se adeverească Duhul viu, însufleţitor, fruntea eliberată de risipirea 
gîndurilor ademenitoare, iar Altarul e inima, lăuntricul lămurit, făcînd cu 
putinţă sălăşluirea duhului împăcării, al iubirii mîntuitoare. Liturghisitorul e 
Mîngîietorul, Dăruitorul, Sacrificatorul, Mărturisitorul, Stăpînul, 
Duhovnicul, iar Altarul e Adevărul, Aminul, Mîngîierea, Mîntuirea, 
Împlinirea, Iubirea, Jertfa, Unimea în Treime. 

Rugăciunea e o putere care „ipostaziază pe om în condiţia lui supremă 
de chip şi asemănare dumnezeiască“; rugăciunea e „ religie în act“, „este 
ecoul Logosului în suflet“, „este locul sfînt al lucrării Duhului în noi“, 
„străfulgerarea dintr-o dată a Harului“, „e viaţa lui Dumnezeu ajunsă să ardă 
în inima omului“, 
„ e o confirmare, o potrivire la desăvîrşire, la sfinţenie : această rugăciune 
totală nu mai este rugăciunea cugetului meu, nici rugăciunea inimii mele, ci 
este întîlnirea polară a acestor două, prin ceea ce se numeşte introducerea 
minţii în inimă. Această rugăciune integrală este rugăciunea duhovnicească. 
Nu ne mai rugăm nici cu sufletul, nici cu trupul, nu ne mai rugăm noi, ci 
Duhul se roagă în noi.“ 

La capătul celor mărturisite, vom avea parte de Rodnicie, rodnicia 
fiind darul lacrimilor, tărîmul Fericirilor, darul vederii şi al vădirii celor 
nevăzute. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
(Fragment din comunicarea „Poezie şi rugăciune la Daniil Sandu Tudor”, 
susţinută la manifestarea Zilele „Daniil Sandu Tudor”, noiembrie 2010, 
Schitul Cărbuna-Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Neamţ) 
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Un psalm de Mihai Merticaru 
 

 
 
 
Doamne , Tu poţi fi orice: marmură, zid; 
Eu, doar o iederă căţărătoare 
Sau o palidă umbră călătoare, 
Un monumental Nimic umplut cu vid. 
 
Sub altarul Tău fără hotare, 
Îngăduie-mi , Doamne, pe veci să mă închid, 
Chiar dacă sunt un fir de praf insipid, 
O frunză de salcie plângătoare. 
 
Te caut mereu şi-mi pare că-s în Tine, 
Cum creşte iarba verde pe coline 
Şi răul se integrează în bine . 
 
Nu Te mai ascunde, Doamne, după nor, 
Toate izvorăsc din sacrul Tău izvor, 
Toate-s ale Tale, Tu al tuturor. 
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”Nu mi-e deloc teamă să afirm un lucru foarte 
clar şi răspicat, pe cât de surprinzător pentru colegii 
de breaslă: cu Drumul spre Ombria poeta Elisabeta 
Isanos ne dă una dintre cele mai preţioase bijuterii 
ale literaturii noastre din toate timpurile. ” 
 
 
 
 

Din vremea ciumei roşii, jurnal de scriitor 
 

(Elisabeta Isanos, Drumul spre Ombria) 
 

      o cronică de Ion Lazu  
 

Cu Drumul spre Ombria Elisabeta Isanos, fiica Magdei Isanos şi a lui 
Eusebiu Camilar, scriitori care au făcut epocă, fiecare în felul său, ea însăşi 
cunoscută ca distinsă poetă, redutabilă romancieră şi traducătoare, ne dă o 
carte autoreferenţială, de alt gen decât prozele ce reconstituie destinul 
părinţilor săi şi al clanului de basarabeni-bucovineni; de data asta autoarea 
prelucrează un bănuit material jurnalier, nedatat ca atare, însă structurat pe 
etape şi precedat de o Întâmpinare, căruia îi urmează capitolele: Ce e 
amorul?, Munţii şi marea (1966-1970), Cutremurul (1971-1978), Clovni şi 
martiri (1979-1980), Insula (1981-1983), Gomora (1984-1986), şi Evadarea 
(1987-1988) – deci o periodizare pe 2-3 ani, doar una fiind  mai extinsă, de 
7 ani, plasată în centrul edificiului memorialistic, pentru echilibrarea 
lucrării; s-a înţeles că referirile încep de departe, din pruncie şi vin până „în 
preajma revoluţiei”, ca să-l cităm (în cu totul alt context) pe Constantin 
Stere, şi el basarabean de baştină.  

Avansând supoziţia că la baza redactării Drumului spre Ombria se va 
fi aflat un jurnal de scriitor, trebuie să precizăm că nu numai datarea 
însemnărilor a fost eludată, ci probabil din massa textului au fost selectate 
doar segmentele considerate de autoare ca fiind proteice şi pe care le-a 
dezvoltat-modulat simfonic într-un stil foarte personal, perfectat anume 
pentru acest scop, în manieră eseistică-poematică, fără a pierde din vedere o 
singură clipă tema dominantă a cărţii, însoţită de oricâte variaţiuni şi 
divagări şi reveniri... 

Am dus lectura până la final, cotropit de la un paragraf la altul de o 
anumită transă incantatorie, ce se propaga din nimic parcă şi se amplifica 
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semnificativ, cu sentimentul că am avut privilegiul unei lecturi de zile mari. 
Nu mi-e deloc teamă să afirm un lucru foarte clar şi răspicat, pe cât de 
surprinzător pentru colegii de breaslă: cu Drumul spre Ombria poeta 
Elisabeta Isanos ne dă una dintre cele mai preţioase bijuterii ale literaturii 
noastre din toate timpurile. Greu încadrabilă, cum e şi de aşteptat în cazul 
unei cărţi ieşită din rând, Ombria reprezintă fără îndoială unul dintre 
momentele de graţie ale literelor române. Suntem în prezenţa unuia dintre 
cazurile fericite când autorul a reuşit să dea „cartea vieţii sale”- o operă mai 
bună decât autorul însuşi, dacă este de acceptat această exprimare. Este o 
scriere autoreferenţială unicat, un jurnal în care autoarea se caută şi se 
găseşte pe sine, se forjează ca personalitate culturală, se echilibrează între 
atâtea contrarietăţi ale vieţii, îşi consolidează demnitatea umană, respectul 
de sine, ia contactul cu valorile perene în care a crezut dintotdeauna, se 
cuplează la esenţa eternă a lucrurilor.  

La sfârşitul lecturii, entuziasmat, într-o stare de spirit frisonantă, după 
care orice cititor tânjeşte fără să-şi dea seama, căci n-a mai retrăit-o, poate, 
de ani de zile, hotărât să nu mă despart aşa curând de sursa jubilaţiilor mele 
estetice, simţind în mod insidios că „în peisaj” sunt încă multe detalii pe 
care nu am reuşit să le descifrez, am dorit să reiau textul d’acapo. Cartea s-a 
deschis, printr-un capriciu, la pagina 35; în chiar fruntea paginii (după 
tatonări şi vocalize pe diverse subiecte din perioada de formare a autoarei), 
deodată cuvintele: Scribo, ergo sum! Dădusem eu însumi, pe urmele 
autoarei, în acest mod întâmplător (dar ce poate fi întâmplător într-o lectură 
simpatetică?) direct peste dominanta cărţii. Acum deja ştiam că aceasta e 
tema şi, uimit la culme de inepuizabilele resurse ale autoarei de a pune în 
scenă sentimentul său, eram curios să scormonesc în jăratec, să dibui 
secretul acestei performanţe memorialistice până acum nemaiegalată de 
vreun alt scriitor român. 

Citeşti şi deodată simţi amprenta stilistică inconfundabilă a talentului, 
gheara leului, cum i s-a spus. O personalitate vrăjitoare, care stârneşte la 
viaţă magică tot ce-i iese în cale. Ca să ne facem o idee despre stilul 
inconfundabil al Elisabetei Isanos: „Îi strig pe poeţi: Louis Aragon! Antonio 
Machado! Tăietorul cu topor pe umăr, ce fior răspândeşte în lumea de lemn! 
Gem grinzile, se abureşte pervazul, podeaua tresare. Chiar şi oamenii. Ar 
trebui să ne-nvăţăm cu ea mai devreme, altfel moartea n-are nicio noimă.” 
Un limbaj eliptic, aluziv, spuneri enigmatice, fără determinare la vedere: „În 
tăcerera mea, s-a ivit o bătrână cu broboadă neagră. Caut primul cuvânt, mă 
tem că nu-l ştiu...”. Iar pe pagina următoare: „Trece încet tăietorul de lemne 
cu toporul, printre vârfuri de clopotniţe seculare. Baba a ascuns întunericul 
sub broboadă, stă la soare cu ochii închişi... Şi eu strig mereu în gând 
catalogul poeţilor.” ; la p. 42: „De după colţ a apărut tăietorul de lemne, cu 
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toporul pe umăr... trece încet pe lângă copaci, îi măsoară cu ochii...în urma 
lui copacii gem, se răsucesc cu toate frunzele întoarse deodată, ca la 
comandă...”; câteva rânduri mai jos: „Mâna necontrolată se schimbă-n aripă, 
merg încet, ca şi cum aş înainta prin albastru, zăresc prin uşile întredeschise 
oglinzi purtătoare de arbori nenăscuţi..., navighez printr-un aer în care se 
răsucesc, fuioare, iubirile exilate din trupuri. Acestea toate le-am văzut într-
o după-amiază de primăvară, când soarele înfierbânta o lume amuţită... 
Copacii osteniţi nu-şi mai puteau ridica aripile. Brusc mi-a venit în gând o 
frază, o citisem undeva, o uitasem şi acum o reinventam.” Iată stilul 
autoarei, iată aplombul cu care îşi lansează enunţurile. De la poemul în 
proză la notaţia elegiacă, la parabolă şi imediat la un nou poem. Pe toate le 
străbate şi le leagă un fluid spiritual. Se ajunge în mod spontan (?) la 
formulări ce mi-i amintesc pe marii maeştri, nu e de mirare că sunt cei 
invocaţi de autoarea însăşi. Iată un ecou din Elittis: „Ceea ce nu pot spune în 
cuvinte e ca şi cum n-ar fi sau e doar foşnet, geamăt sau prezenţă mută... 
Pentru că te iubesc te scriu, te trec într-o stare mai accesibilă.” p. 38. Şi tot 
la nivelul celei mai înalte poezii: „În umbra castanie a camerei înalte, praful 
juca într-o rază. Nu puteam să întind braţele, să te iau din umbra cu miros de 
vechi... Cum să ne mişcăm?, ne-am întrebat. Cum să trăim? Ecourile tăceau, 
zările erau pline, acoperite de înalţi pereţi de verdeaţă, vibrând într-un ritm 
de necuprins, sub constelaţii cu miros de fiară. Cum să ne mişcăm, cum să 
păşim...? Fereastra a trântit în perne o cruce de umbră.... Şi un vers pe care îl 
aleg eu însumi, în acest context: „Glorie spuneam la orice chin.” (Luis de 
Gongora y Argote, unul dintre preferaţii autoarei). Şi alt vers, tot din 
Gongora: „Mă lasă disperării/ Să plâng la malul mării.” (traducere Darie 
Novăceanu). Revenind la Ombria, citim: „Poemul meu aleargă în liberate, 
coamă multiplicată, vis călărind ultimul verb al rostirii prea scurte.”  

Caut în literatura noastră un exemplu similar, apropiat ca factură, de 
carte preţioasă şi în mod vinovat ignorată de o critică dezafectată, 
exercitându-se precar, într-o lume paralelă, nesemnificativă, inutilă... Şi 
sunt, din păcate/din fericire destule alte cărţi la cel mai înalt nivel artistic, 
aflate în aceeaşi situaţie. 
 „Poezia îmi rămâne alături ca un duh, oriunde m-aş duce, pe străzi, în 
infern, n-o pot rupe de mine. E obositor, dar nu mai sunt singură pe uliţe 
nocturne, o port pretutindeni, aşa cum o mamă îşi duce copilul, cînd n-are cu 
cine să-l lase.” Pentru condiţia poetului în vremea dictaturii, E.I. găseşte 
exemplul lui Miron Costin, omorât de Domn pentru simplul motiv că se 
temea de ascuţimea penei sale. Un analfabet a suprimat un scriitor de geniu. 
Oricât m-aş strădui, nu pot găsi alt exemplu mai revelator.  

Sunt notări punctuale, localizări, însemnări ce captează inspiraţia 
clipei, dezvoltări ale unei sugestii de moment; sunt scene de pe stradă, mai 
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ales, însă există mereu, de la un capăt la altul al textului Ombria ceva care 
ţine în tensiune fin-migălita pânzătură de păianjen a scriiturii. Se 
materializează aici, la modul magistral, ceea ce dintotdeauna se străduieşte 
orice scriitor să obţină, cu perseverenţă şi bună ştiinţă, sau după caz, 
lăsându-se în seama vreunei fericite intuiţii, salutară pentru scriitorul 
autentic; Ombria, un text scris o dată pentru totdeauna. 

E.I e, altfel spus, omul arhetipal, atent la sine însuşi, la fulguraţia 
ideilor, la imagini, amintiri, subînţelesuri, revelaţii, la ţesătura sufletească, 
iar modalitatea de captare a acestora este subtila pânză de păianjen... în care 
musai să se prindă, precum gâzele în zbor aleatoriu, gândurile, fantomele, 
închipuirile, rătăcirile clipei; această imagine emblematică: scribul în colţul 
său retras, comutat pe recepţie... „În timp ce războiul păianjenului ticăie pe-
aproape...”. Or, însăşi tema pânzei de păianjen este recurentă în textul 
Ombria, la intervale se revine la sugestia lucrării fără egal a Arahnei, 
muritoarea mult iscusită într-ale ţesutului, lăudată de zei şi gelozită de Hera 
– o lucrare de taină, urzită într-un ungher ascuns, în umbră – acea pânză pe 
care nici cele mai brutale rafale de vânt nu o pot destrăma; o îmbinare 
filigranată, mereu luată ca model de bijutieri, sfidând bunul simţ şi dând de 
ruşine cele mai sofisticate calcule matematice; o lucrare a trăiniciei în 
modestie, nespectaculoasă şi indestructibilă. Mereu ţinută sub control, prin 
intermediul câtorva fire înstrunate, mai sensibile decât neuronii. Şi 
asigurând, pe fire ale extremei urgenţe, accesul instantaneu al arahnidei la 
locul unde s-a prins gâza cea naivă. În textul său memorialistic, poeta a pus 
în operă o pânzătură superfină de notaţii fragmentare, în atingere şi freamăt. 
Într-aceasta nu mai contează stratagemele scriiturii ca atare, ci doar măsura 
în care ele contribuie la efectul hipnotic asupra lectorului. „Îmi trebuie 
unghere nemăturate, semiîntuneric, mă strecor ca un păianjen în colţuri 
neumblate, întinzând peste mine pânza cuvintelor proaspăt ţesute.”. 

În ce-o priveşte pe E.I. ca scriitoare, nu-i cunoşteam decât „faima din 
renume” şi grupajele de poezii, la mari intervale, de prin revistele vremii. Să 
mă hazardez a resuscita o amintire fulgurantă de la începutul anilor ’80, pe 
coridoarele editurii Eminescu? E.I. are la activ cărţile sale de poezie, şase la 
număr, cele opt romane, cele cinci echivalenţe în franceză şi cele 7 traduceri 
în limba română, eseuri, îngrijiri de ediţii, atâtea alte lucrări ce ţin de 
laboratorul scriitorului, dar nu mai puţin acest eclatant jurnal de scriitor. 
Însă citind de curând romanul lui Ştefan Dimitriu, am vorbit despre 
inegalabila Lidia Lovendhal, apoi despre vecina de palier, E.I., pentru mine 
o autoare enigmatică, practic fără prestaţie în lumea literară. În zilele 
următoare, trecând pe strada Ion Ghica, pentru a reface fotografia plăcii 
memoriale pe care o instalasem în toamna 2008 (şi pentru că mă 
impresionaseră sonetele sale din Antologia Radu Cârneci), am pătruns în 
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holul imobilului ca să depun la cutia de scrisori a dnei Isanos unul dintre 
romanele mele mai recente. Prea voluminos, nu s-a lăsat strecurat prin fanta 
cutiei poştale, atunci mi-am luat curajul să sun la uşa apartamentului. 
Dându-i cu autograf Sălbaticul meu, ceea ce simţeam că devenisem eu 
însumi, vizitator neanunţat, am primit trei romane de-ale autoarei, inclusiv 
Drumul spre Ombria. 

Romanele le-am foiletat deocamdată, cum se spune, curios să văd în 
ce zone de interes se plasează fiecare dintre ele; dar am revenit mereu la 
Ombria şi lectura ei mi s-a impus de la sine. Apoi re-lectura, după cum deja 
am spus. Aşa că, în acest stadiu, celelalte romane ale E.I., nu importă dacă 
anterioare sau ulterioare Ombriei, poate pentru că, oricât de diferite ca 
subiect, sunt alcătuite intim din „particule” congenere, ce par să fie 
antrenate în aceeaşi mişcare tutelară pe spirala galactică Isanos, am avut 
sentimentul că aceste alte cărţi ale sale gravitează în jurul aceluiaşi nucleu 
care se află, s-ar spune, la originea cosmogonică a textelor Isanos.  

Se afirmă pe un ton peremptoriu (şi care nu admite opinii divergente) 
că nu există în literatura română postdecembristă cărţi care să dea seamă 
despre realităţile din perioada comunistă, prin asta înţelegându-se că 
scriitorii noştri se cam ocupă de fleacuri, de fiţe, dar nu-şi asumă 
răspunderea de a referi despre vremea teroarei roşii. De parcă literatura 
memorialistică şi diaristică în revărsare pe piaţa literară nu ar fi aspecte 
valabile ale abordării acestui subiect; de parcă romanele care au apărut în 
ultimii ani ar fi nişte biete însăilări evazioniste. Subtextul veninos al acestui 
reproş, pe cât de neadevărat în esenţă, pe atât de ticălos ca intenţie, ar fi 
următorul: nu se scrie despre perioada comunistă ceva concludent nici 
măcar acum, în condiţii de libertate deplină,  pentru bunul/răul motiv că 
scriitorului român i-a lipsit dintotdeauna aplecarea către social; s-ar mai 
putea înţelege şi faptul (la fel de neadevărat) că romane importante care să 
prezinte corect situaţia din comunism ar fi putut apărea şi pe-atunci, la drept 
vorbind, cenzura nici ea nu era chiar impenetrabilă, numai că... numai că 
scriitorul român nu se preocupă de social, el se lasă furat de experimentele 
la modă: onirism, structuralism, textualism etc, mimând abordări elitiste, iar 
în fapt se fereşte cu obstinaţie de temele grave etc. Şi ar mai fi un subtext al 
acestui tip de aserţiuni: dacă scriitorii nu dau lucruri cu adevărat demne de 
interes, vă mai miraţi că noi, criticii, nu ne ocupăm de producţiile lor? Nimic 
mai fals, mai sfruntat. (Replica de bun simţ ar fi: aceşti domni au deschis 
măcar o carte de Cantuniari, Dimitriu, Mareş, Iovan, Andru, Ursache, 
Drăgan, Adamek, Murgeanu? Tăcerea lor la unison cu privire la cărţile 
susnumiţilor autori contemporani îmi spune că nu au făcut-o. Şi atunci, 
despre ce vorbim?). Cartea Elisabetei Isanos este o dovadă elocventă că 
lucrurile stau cu totul altfel în literatura actuală.  
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(Ca să înlătur orice posibilitate de răstălmăcire a spuselor mele în 
privinţa literaturii autoreferenţiale, subliniez faptul că nu interesează absolut 
deloc dacă autoarea a intervenit asupra textului iniţial al jurnalului 66-88, 
sau cu o exprimare a lui G. Călinescu, referindu-se chiar la romanul Cordun, 
al lui Eusebiu Camilar (suntem în familie): „Nu ştiu dacă scrierea e net 
autobiografică, ori e o simplă invenţie la persoana întâi. Însfârşit, chestiunea 
aceasta e secundară.(s.n.)”. Şi punctum. Acum alt aspect, conex: în anii din 
urmă s-a bătut monedă pe ideea că scriitorul postdecembrist ne livrează un 
jurnal contrafăcut, cu alte cuvinte un text măsluit, care să acrediteze opoziţia 
la regim a autorului, rezistenţa-dizidenţa sa etc.; se urmăreşte de fiecare dată 
discreditatea autorului de literatură autoreferenţială, prezentat ca inexact, 
subiectiv în exces, deci necreditabil, însă direcţia loviturii principale este de 
fiecare dată aceeaşi: anularea oricărei mărturii cu privire la oribila perioadă 
comunistă. Ce ar mai fi de luat în seamă într-un jurnal unde autorul îşi 
cosmetizează poziţia?, par să spună aceşti comentatori dintrodată imparţiali 
– şi nu sunt puţini. (Şi toţi au lucrat la ziare centrale, cum altfel?) Or, pe un 
adevărat cititor de literatură nu-l mai poate interesa, după 20 de ani de la 
„evenimente” poziţia politică a autorului, nici propriu-zis ce ne spune el 
despre ororile „epocii de aur” – le ştim cu toţii prea bine!, nu le vom uita 
niciodată -, ci îi pot reţine atenţia doar virtuţile literare ale textului ca atare.  

Mă simt dator să menţionez alte câteva jurnale de scriitor care mi s-au 
impus la momentul apariţiei lor: Jurnalul fericirii, de Nicolae Steinhardt, 
printr-o întâmplare vecin de bloc cu dna Isanos, Jurnalul unui poet leneş, de 
Victor Felea, Zidul martor, de Florenţa Albu, Bărbatul şi cele trei morţi ale 
sale, de Mihai Cantuniari. Cu Drumul spre Ombria, E.I se alătură fără 
inhibiţii acestui pluton de elită. Nu-i vom uita nici pe Ion Iovan, Radu 
Mareş, Vasile Andru, Daniel Vighi şi Ştefan Dimitriu, cu excelentul său 
roman Lasă zilei scârba ei.) 

Poate ar trebui subliniat un aspect demn de o atenţie specială: la E.I. 
există o legătură indisolubilă, o condiţionare sinecvanon între demnitatea 
umană şi harul scriitoricesc, între morală şi vocaţie. „Nu vreau privilegii, 
doar să exist, nici asta nu se mai poate fără porcării. Suntem în mâna 
ticăloşilor.”. Elisabeta Isanos este un om hipersensibil, delicat, de tot 
neagresiv, un om al demnităţii şi modestiei, care ţine cu dinţii să nu-şi 
piardă respectul de sine, însă care nu poate evita nicicum malaxorul 
dictaturii roşii. Dar, avertizează autoarea: „N-ai să auzi nicio piatră strigând. 
N-am să strig nici eu.”. (În fapt, ce sunt ordinarele pietre din albia unui râu, 
la care privim mefienţi, dezinteresaţi odată pentru totdeauna? Ele sunt, 
oricât ar părea de surprinzător, rezultatul unei eroziuni nesfârşite, sunt 
nucleele tari ale unor blocuri imense desprinse din versantul muntos şi 
angrenate într-o moară cu abrazivi care înlătură colţurile, rugozităţile, 
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zonele sfărâmicioase, necimentate, rezulatul fiind aceşti ovoizi 
nespectaculoşi, pe cât de indestructibili, cu suprafaţa şlefuită la maxim – tot 
astfel şi personalitatea umană în morişca nemiloasă a vremurilor comuniste.) 
Se sumeţeşte autoarea: ”De ce să fiu mai prejos decât pietrele?”. 

Scene, decupaje din peisaj, senzaţii, alături de parabole, etimologii, 
basme, folklor, note despre cărţi citite - însă o extrem de severă, aproape 
inumană stilizare a materiei, fără excrescenţe, lungiri, redundanţe, cu grijă 
maximă pentru acurateţe şi expresivitate. După ce crezi că s-a spus totul, că 
tema s-a epuizat definitiv, autoarea revine, acum sau mai târziu, cu o forţă şi 
o prospeţime şi o inventivitate care cucereşte: „Aş vrea să fiu lângă tine 
când vei reinventa lucrurile, cu stângăcia lui Dumnezeu de la început, când 
experimenta variante de fluturi, şi de milă fiindcă erau frumoase, le-a lăsat 
pe toate să existe.”. Autoarea se individualizează printr-un limbaj original, 
cu exprimări îndrăzneţe, pe cât de exacte şi revelatorii. Motivele revin, 
prelucrate ca variaţiuni; singur motivul ferestrei, cu simbolistica sa 
inepuizabilă, ar putea face obiectul unei dizertaţii fastidioase.  

Paragrafele nu au semnificaţia ce li se acordă în mod obişnuit. După 
punct, urmează altă idee, un insert, încă unul - este un stil al curgerii printr-o 
conductă sub mare presiune... O chestiune de importanţă vitală: „Să te 
strângi cât mai mult, să te ghemuieşti ca fătul în burtă. Pumnii la gură se 
umplu de aburii răsuflării, genunchii ating pieptul. .. Acum fără tertipuri nu 
mai trăiesc decât pietrele. Dacă mâine dimineaţă mă mai trezesc, voi fi ca 
ele.”  
Este o luptă nemaisfârşită, care începe în zorii zilei, cu primul gând, cu 
prima iniţiativă într-ale scrisului şi care nu se termină nici seara, ci continuă 
în orele de insomnie sau în visele-coşmar. E.I nu se trezeşte la program, ci 
pentru a-şi descifra visele de peste noapte. „Când mă aşez la scris, toate se 
îmbină şi se împacă, eu însămi sunt o parte acceptată a nopţii. Poate că 
scrisul e un ritual, în care gestul contează, ca în dragoste... Exist, oare nu-i 
deajuns? Scriu prin somn, cu verigheta pe cearşafuri... Plouă apa bate în 
geamuri, lunecă pe sticlă, crengile se zbat în lumina crudă, şi toate se petrec 
fără ţipăt. Şi dacă eu sunt ţipătul?”  

Când se întreabă, insistent, în panică: Ce am făcut cu ziua mea?, E.I. 
nu se referă niciodată la obligaţiile sale profesionale ori familiale, ci de 
fiecare dată la rezultatele scripturale ale zilei respective. Poate să pară 
ciudat, dar din textul memorialistic au fost expurgate în mare parte detaliile 
de viaţă personală, nu ne putem face nici cea mai vagă idee despre 
programul unei zile din viaţa autoarei, cu atât mai puţin vom avea cronica 
măruntă a zilei, o sinteză a săptămânii ce a trecut, a lunii,  etc., ca să rămână 
în discuţie numai ideea pură, tema scrisului ca atare, în condiţii de dictatură, 
de cenzură şi autocenzură. „Dar cum să nu iubesc miezul nopţii, 
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singurătatea, adevărul?”. „Cel mai propice timp este dimineaţă, cu mintea 
limpezită de impurităţile de ieri ca apa la maluri, înainte de prima atingere... 
Rămân în pat, încercând să împac starea de trezie cu amintirea somnului, un 
fel de a dormi şi a veghea totodată. Scriu ca o centaură, jumătate în căldura 
patului, jumătate în aerul răcorit de fereastra deschisă, cu pixul în loc de 
arc”. 

Pe parcursul a 300 de pagini nu aflăm decât foarte puţin despre şcoala 
unde predă autoarea, despre elevi, despre colegi: o scenă cu directoarea, alta 
cu un coleg care plânge în cancelarie, o seralistă căreia îi murise un copil în 
accident; căderea pe pervaz a unui pui de turturea; ieşirile la muncă 
voluntară-obligatorie, pe orice vreme şi neapărat în ziua de Paşti; ieşirile la 
stâlp... In rest, mersul pe străzi spre şi de la şcoală sau mersul pur şi simplu, 
ca anestezic, ca modalitate de a rămâne singur cu derularea în minte a 
propriilor gânduri, dezgrădite, lăsate în voia lor. Sunt privirile autoarei, care 
scanează ziduri şi străzi şi mişcarea impersonală a oamenilor, şi este 
prezentarea obstinată în faţa coalei de scris. Ar fi de tot curios, dacă nu am 
înţelege că aici este vorba de stil, de o drastică triere a materialului diaristic, 
pentru a ni se livra doar esenţa distilată din anii de trudă scriitoricească. 
Recunoscându-şi vinovăţia pentru viaţă netrăită, pentru familia neglijată, de 
fapt E.I. ne induce sentimentul că în spatele mărturisirilor sale auto-
incriminatoare se ascunde cu mare abilitate o scoatere din cauză a 
respectivelor teme, care desigur nu au cum să lipsească din materialul 
jurnalului primar, însă au fost eludate în Ombria, din extremă delicateţe, dar 
şi pentru a pune mai eficient în pagină tema dominantă a scrisului-sacrificiu. 

Interesant este şi acest aspect: poeta nu se însingurează în faţa 
jurnalului său dintr-o pornire elitistă, discriminatorie, arogantă, sfidătoare la 
adresa omului de rând, ci e vorba de o tentativă temerară recuperatorie, de 
realizare personală plenară, de a-şi valoriza harul, vocaţia, menirea pe 
pământ şi printre semeni. Demnitate, îndepărtare de frivolităţi şi răsfăţuri, 
modestie, asceză, repudiere a futilităţilor, detaşare faţă cu ierarhiile şi 
zădărniciile vieţii sociale.  

Poeta scrie despre fascinanta lume exterioară dar mai cu deosebire 
despre lumea spirituală a fiinţei umane, cea a sentimentelor şi ideilor, a 
conştientului, o lume nelimitată, proteică, a cărei cercetare poate face 
fericirea cuiva, dacă se renunţă la abordările gregare În spatele aparenţelor 
înşelătoare vrea să dibuiască esenţele, sensurile adânci, durabile. „Ceea ce 
mintea adaugă realităţii nude, mai pustie decât luna...”  

După edenul copilăriei, după excursii tinereşti la munte şi la mare, 
drumurile se restrâng în jurul casei din centrul Capitalei, la deambulări pe 
străzi, de-alungul cheiului Dâmboviţei, pe dealul Uranus, martoră a 
demolărilor traumatizante... Şi ca singur refugiu, ieşirile sporadice la o 
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staţiune de alimentare cu apă a capitalei, spre valea Argeşului, unde au grijă 
de protejata lor Dora, o iapă bătrână, uitată de lume, însă intangibilă, căci 
figurând pe inventar...O insulă sau o oază în deşertul uman al vremurilor 
roşii. Claustrat între graniţele cu sârmă ghimpată ale propriei patrii, care nu 
te lasă nicicum să o părăseşti, te sufocă la pieptul ei autist. 

În mână cu textul Elisabetei Isanos, tentaţia de a da citate este 
irezistibilă, iar renunţarea aduce cu sine frustrări teribile:„Toate mi se par 
uneori mutilate, sub aparenţa neştirbită, trebuie să mai adaug ceva, să mă 
adaug umbrei, locului gol; toate fac o sumă la care trebuie să mă adaug. 
Luna nouă, ca un semn făcut cu unghia în piele, răspunsuri moi ca plumbul 
la întrebări care dor. Pe drumul ăsta nu mai există întoarcere. Am lustruit 
pagina cu mâneca, până când zborurile se văd în ea ca în sticlă.”  

În timp, poeta sesizează o agravare a situaţiei noastre generale; de 
unde la început vizase o soluţie personală, trăind în izolare programatică, 
autoarea se radicalizează, ea trece fără echivoc la o cronică neagră, a 
primejdiei ce ne ameninţă pe toţi, fără deosebire: consemnarea  în notă 
elegiacă capătă accentele unei apocalipse sui-generis. 

„Scrisul meu a eliberat vulturul din cuşcă. Am trecut într-o zi pe la uşa 
unei cârciumi, l-am văzut, toată noaptea am scris despre el, despre ruperea 
plasei şi zborul în slavă...Există sfere de influenţă care se întretaie, sunt 
sigură că fiecare fiinţă are raze cu care poate face orice. Eu am lucrat cu ale 
mele pentru eliberarea unui vultur.”  

Nu lipseşte consemnarea unor evenimente importante: moartea lui 
Stalin, invadarea Cehoslovaciei, revolta minerilor, revolta de la Braşov... 
studentul ceh Jan Palas, schiorul român..., („Mă gândesc la cămaşa 
inflamabilă a eroilor, p. 46), cutremurul din 77  „M-am dus la geam, nu mai 
recunoşteam nimic, blocul vecin dispăruse şi vedenia cerului liber m-a izbit 
ca o lovitură de berbece.” p. 78, zborul spre Lună, demolările din capitala 
ajunsă la cheremul unui paranoic cu propensiuni faraonice: „Să nu mă 
sfiesc, să nu-mi pun oprelişti cuvintelor...dar n-am putere, m-a sleit frigul, 
am ajuns că şi somnul mă oboseşte. Pământul mi se pare bolnav ca un om. 
... Locul e strâmt, murdar, respir aer respirat... Merg pe acelaşi drum, printre 
case vechi care se jupoaie...”, însă totul se întâmplă acum, în continuumul 
prezentului din jurnal. Şi diagnosticul fără drept de apel: „Suntem un popor 
de exilaţi.”. 

În deambulările sale poeta are sub priviri zidurile coşcovite, vomitând 
tencuiala dezagregată (vezi şi Istoriile lui Mircea Ciobanu), sunt crăpături în 
pereţi, denivelari în caldarâmul de pe strada Colţei, praguri putregăite, uşi 
scorojite, ferestre cu priviri inegale, demenţiale, unghiuri sălbatice între 
imobile, fum şi praf şi gratiile ploii – suprafeţe ale realului prin care 
autoarea deambulează, cu priviri alunecând mereu neatente, pândind o 
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iluminare lăuntrică, enigmaticul gând al clipei: „Ani la rând, mergând spre 
şcoală, am urmărit cum supravieţuia un trandafir într-o curte în timpul iernii. 
Merită oare să treacă zece ani din viaţă ca să vezi un trandafir pe o stradă 
dosnică? Cu niciun pas nu m-am abătut. Victoria mea de-o secundă pe 
pagina albă mă face să suport restul.” „Adevărata minune e faptul că scriu, 
uitând folosinţa comună a lucrurilor; ce mai contează apoi câteva fraze 
mâzgălite? Le las doar ca să se ştie că am existat în toiul poemului.” (s.n.). 
„Între paginile pădurii, cânta o pasăre fără identitate, cimitirul se zărea 
printre copaci, departe se vedeau depozitele luminii.”. Să spui atâtea lucruri 
complicate, de un extrem rafinament, de aleasă inspiraţie şi alături, cu tot 
curajul, să treci enunţuri foarte simple, înălţătoare în umilitatea lor... 

Încrederea în sine, neînduplecarea în faţa tentaţiilor, apărarea cu 
ghearele şi cu dinţii a ideii de demnitate. Şi absoluta modestie. Jurământul 
de supunere şi sărăcie. Poeta renunţă apriori la toate beneficiile 
colaboraţionismului, nu are nimic mai de preţ decît propria reputaţie de 
scriitor nealiniat. În momente de derută, din colţul ei de recluziune, strigă 
catalogul marilor poeţi ai lumii, îi invocă, spre a  se salva din marasm. 
Antonio Machado, Emily Dickinson, Eminescu. Scriitorul nu are decât doi 
timpi ai respiraţiei sufleteşti, ambii trăiţi la intensitate maximă: când scrie şi 
când nu scrie, în aşteptarea clipei de graţie. După amânări şi aşteptări 
nedesluşite, vine scadenţa, vine momentul scrisului, viitura care ia totul în 
calea sa. Forme nesfârşite ale marasmului... Un recviem al naţiei, 
cutremurător. „Din moment ce e nevoie de scris, înseamnă că anumite 
lucruri nu se pot spune.”. „Şi asta nu se petrece nici în închisoare, nici într-
un lagăr cu sârmă ghimpată, ci în viaţa de zi cu zi.”. Dar atenţie: această 
cronică neagră, doldora de frumuseţi stilistice, a fost scrisă, de-acum peste 
ea nu se mai poate trece!, cum îmi spunea bătrânul Iosif Cireşan Loga, ţăran 
care a făcut trei ani D.A. la Canal, nevinovat, nejudecat...”E o cronică pe 
care vreau s-o las, în versuri libere. Nimic din ce se întâmplă nu este mărunt. 
De la acestă carte, ne putem întoarce cu atenţie şi receptivitate la cărţile de 
poezie ale Elisabetei Isanos, la romanele sale; îi vom acorda credit deplin 
autoarei, vom înţelege mai bine şi în profunzime sensurile, simbolurile, 
mesajele sale. Notează autoarea cu amărăciunea resemnării: „Eu sunt în 
situaţia mai rară a celui uitat înainte de a fi cunoscut.” Totuşi, care ar fi 
sensul adânc al demersului autoarei? Căci ispitirile, se subînţelege, nu 
încetează prin simpla instalare la masa de scris. Sunt cunoscute tentaţiile de 
a colabora, de a ceda, pentru diverse facilităţi, pentru bani buni, pentru 
prerogativele favoriţilor regimului, pentru succes, faimă , premii etc etc. 
Însă aici intervine un distinguo: la masa de scris cedările depind numai şi 
numai de autor. În literatură poţi face oricâte compromisuri, mai mici sau 
flagrante, neruşinate, însă nimeni nu te poate constrânge să scrii împotriva 
voinţei tale. Măcar atât. Din acest ultim motiv, E.I. consideră scrisul drept 
proba supremă pentru a rămâne demn, nesupus, necorupt, liber să te exprimi 
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la dimensiunile şi intensitatea vocaţiei proprii. Abia acum ni se arată clar 
miza cea mare a Drumului spre Ombria, spre puritatea acelui cristal despre 
care amintea Pliniu, dar identificarea nu mai este posibilă. Ombria, această 
piatră misterioasă, ca şi uitată în imaginarul uman. Şi apoi, dacă poţi să nu 
trădezi în scris, cu atât mai mult nu vei trăda în viaţa de zi cu zi. 

A scrie, a ieşi din rând, a te sustrage manipulărilor de orice fel,  a nu te 
masifica pentru a nu fi victimă în masa de manevră, o formă individuală de 
protest, de expurgare a marasmului, de purificare spirituală. Sunt imperative 
ale firii sale primare, de neescamotat, sunt şi mesajele ce vin mai de departe, 
de la părinţi şi strămoşi. Iată în context, opţiunea Magdei Isanos: „Puterea 
pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o întrebuinţăm bine, încât în urma 
noastră arta să devină mai bogată şi oamenii mai buni”. La limită, încă unul 
dintre mesajele subjacente ale Ombriei ar fi: dacă eu sunt aşa, înseamnă că 
mai pot exista şi alţii neştiuţi-necunoscuţi – şi atunci viaţa merită să fie 
trăită. Şi iată o spectaculoasă răsturnare a unei situaţii considerată fără 
ieşire, o adevărată lovitură de maestru:„Aş vrea să demonstrez că poţi 
rezista în vitrege condiţii, că nu sunt redusă la tăcere. Dar nu pot decât să 
iubesc, asta e ura, revolta mea. Sărut faţa boţită a spaimei, adorm în recea 
îmbrăţişare a fricii. Nimeni nu m-a redus la tăcere, chiar făcută bucăţi, 
fiecare bucată din mine ţipă... La ţărmul puterilor mele, va trebui să mă-
mbarc pe pluta cât o coajă de nucă, aflată în mâinile lui Dumnezeu.”. „Ca să 
fiu şi eu o bucăţică de om..., trebuie oare să urlu cu lupii? se întreabă 
autoarea. O carte plină-ochi de frumuseţi sensibile, nepreţuite. Atâtea 
subtilităţi pe care nu le obţii decât din citit, din scris, din meditaţii nesfârşite 
în faţa colii albe; din tradus, dar mai cu osebire din amplificarea durerii, din 
coborârea la nivelul furnicii, „în nişte adâncimi unde totul pare anapoda... 
Dar dulcea inerţie a vieţii te readuce la suprafaţă.”  

Mă întreb eu însumi: de ce aş începe lectura altei cărţi, cu rezultate 
îndoielnice, cât timp bucuria de a reciti Ombria, de a stărui în ambianţa ei 
privilegiată, de a rămâne acolo, în carte, nu s-a diminuat, ci se potenţează 
de la un paragraf la altul?  Acum, fiindcă sunt acolo, în text şi fiindcă ştiu la 
ce mă aştept, pot să mă concentrez asupra detaliilor – care brusc, 
aprinzându-se unul de la altul, capătă o importanţă privilegiată. Îmi pot dori 
altceva decât aceste „deschideri spre eternul paradis al lumii necunoscute”?  

Precum în vremuri legendare Anteu, poeta îşi caută echilibrul vital în 
mijlocul naturii: ,,, ne plimbăm pe malul gârlei, paşii ne foşnesc de frunze... 
O făzăniţă ruginie se ridică brusc în aer, pleoscăind din aripi şi se-
ndepărtează în zbor jos, paralel cu pământul. Iarba uscată luceşte moale. Ne 
întindem cu faţa la soare, ne uităm la ţărci, ultimii fluturi albaştri tremură pe 
spini.... Se întunecă devreme, o bufniţă iese ciufulită din scorbura unui brad 
şi strigă de câteva ori. Vine noaptea.”   
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”În frumoasa-i nevinovăţie, 
scriptorul necunoscut 
a uitat să-şi continue 
opera involuntară. 
Scriitura-i cea rară 
e acum a mea. 
Dar eu cine sânt? ” 

 
 

Alte meditaţii în imponderabil 
 

     poeme de Ion Popescu-Brădiceni 
 

Double Bind 
 (transscript) 

 
 Citext dintr-un manuscript 
 al unui anonim 
 aparţinător Parohiei Alimăneşti: 
 „Să să ştie 
 şi să să ţie 
 minte 
 că la leat 1866  
 în zilele domnului Alicsandrului Cuza 
 au fostù un an rău secetos 
 n-au rodit pământu’ 
 lipsind multe din roadele pământului 
 în tot pământul” 
  *** 
 Se povesteşte că în timp ce-şi consemna 
 aceste mărturii 
 cu litere parcă 
 săpate în stâncă 
 afară bătea vântul 
 de-ţi crăpa buza, 
 până ce din fântâna adâncă 
 scoteai ciutura 
 cu apă tulbure 
 şi gălbie / iar buburuza 
 se răsfăţa în zboru-i spre ARCĂ. 
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  *** 
 „Fost-au şi o price mare 
 între boerii ţării 
 asupra Domului 
 pă care l-au şi gonit 
 fără voea lui 
 şi în locul lui au înfiinţat 
 pă Carol Prusianul 
 apoi Carol din pricina fomeţii 
 au slobozit pe mulţi 
 din militari 
 fără să-şi împlinească 
 termenii slujbii”. 
  *** 
 Se mai povesteşte că în vreme 
 ce-şi tot nota 
 cele de faţă 
 într-un catastif 
 cu socotelile cheltuielilor 
 şi câştigurilor 
 pe fiecare an, 
 preoţii satului anunţau 
 după grele blesteme 
 că urmează 
 sfârşitul lumii; 
 el, captiv, 
 al prejudecăţilor 
 de tot soiul 
 se ducea să verifice roiul 
 de albine 
 ce tocmai i se aşezase 
 în părul pergamut 
 din dosul grădinii; 
 mut 
 de uimire 
 găsise şi-n mărul de-alături 
 o stranie alcătuire. 
  *** 
 „Fost-au şi în pruncii cei mici 
 o moarte fără număr 
 şi din pricina neroditorului an 
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 au murit caii, vacile, porcii, stupii 
 şi multe seminţii. Despre pământ 
 şi vin 
 s-au făcut puţin 
 şi pă alocuri”. 
  *** 

Şi iar se mai 
povesteşte 
că dintr-un alai 
împărătesc 
pe înserate 
s-a desprins un călăreţ, 
s-a apropiat de el 
şi i-ar fi spus: 
eu sunt Colonel, 
dar de la Apus 
o să ţi se arate 
în pridvorul bisericii 
Aristotel. 
 *** 
„Apoi la plecarea indictului 
dela septemvrie 
punerea anului cu leatu’ 
7375 (1867 – n.m., I.P.-B.) 
au căzut o boală cu mânie de la Dumnezeu 
asupra oamenilor oamini şi fămei 
au murit fărcum 
în toată lumea”. 
 *** 
Cum bătrânii îşi mai amintesc, 
seara, la lumânare 
sau la o căţuie cu seu, 
fiul lui Dumnezeu, 
mângăia cu palmele-i crăpate 
de muncă 
o Biblie soioasă 
şi cu colţurile îndoite 
în timp ce din spate 
umbra-i părea să-i desluşească 
peste umăr 
slovele fără de număr. 
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 *** 
„Apoi la punerea lumii lui noemvrie 
marţi spre miercuri 
care niciodinioară nu 
s-au mai făcut  
plecând o lumină pă ceri 
de la miazănoapte spre nimiezi 
apoi au pornit a fugi 
şi a străluci 
stelele 
cum fug scânteile 
pre pae un ceas şi mai mult, 
apoi la noemvrie şase zile 
au căzut şi zăpadă 
dar nu mare 
dar cu ploi multe 
şi la bobotează era locu’ negru. 
................................................ 
Până aicea am scrisu 
şi voi mai scrie”. 
 *** 
În frumoasa-i nevinovăţie, 
scriptorul necunoscut 
a uitat să-şi continue 
opera involuntară. 
Scriitura-i cea rară 
e acum a mea. 
Dar eu cine sânt? 
Un Narcis nemântuit, 
hotărât a scoate poezie 
şi din piatră seacă? 
Feciorul de stea 
ce urmează să se petreacă 
înspre Model? 
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Petruţ Pârvescu - 55 
 
 
Prolog 
 
Mimând realul - 
pe hârtie doar umbra  
printre cuvinte 
 

 
 

 
Micropoeme 

                  
Amprentele luminii 
 
Pe frunza de dud 
un vierme de mătase 
scrie un haiku 
* 
O vrăbiuţă 
pe zăpada proaspătă 
pune punct toamnei 
* 
Roata căruţei 
 

 
* 
frânge trupul drumului 
pe butucul gol 
Ploaie albastră - 
sunetele harpei curg 
printre degete 
 
Addenda 
 
Dincolo de timp -  
poemele naturii  
încă nescrise 

* 
Ziua în amurg - 
un trandafir albastru 
şi-a rupt venele 
* 
un bănuţ de argint 
pe nicovală 
Toamnă bogată - 
* 
Poemul de jazz - 
boii s-au oprit singuri 
în dreptul morii 
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Grigore Creţu s-a născut la Târgu-Neamţ (25 ianuarie 1848) într-
o familia de ţărani, a lui Teodor Robu şi a Maiei Robului, veniţi 
de la Ştefăneşti-Botoşani, stabiliţi în târgul de sub Cetatea Neamţ 
ca „laboranţi” la o farmacie. 
 
 
 
 
 

Basme populare româneşti 
culese în secolul al XIX-lea 

 
(Grigore Creţu, Basme populare româneşti, Colecţia „Mythos”, Editura 
Saeculum I. O., Bucureşti, 2010; ediţie îngrijită de Iordan Datcu şi Ion 

Stănculescu, prefaţată de Iordan Datcu) 
 

un comentariu critic de Constantin Tomşa 
 
 La o distanţă în timp de aproape patru decenii, după volumul 
„Folclor din Oltenia şi Muntenia”, de Grigore Creţu (Editura Minerva, 1970, 
ediţie îngrijită de A. Millea şi Ion Stănculescu, prefaţă Ovidiu Papadima, 
762 p., cu precizarea: „Selecţia poeziilor populare făcută în redacţie de 
Iordan Datcu.”), a fost editată o culegere, în două volume, a aceluiaşi autor 
– „Basme populare româneşti”, în Colecţia „Mythos” a Editurii Saeculum I. 
O., Bucureşti, 2010, ediţie îngrijită de Iordan Datcu şi Ion Stănculescu, 
prefaţată de Iordan Datcu. 
 Dintr-o „notă asupra ediţiei”, aflăm că volumul a fost pregătit de 
acelaşi Ion Stănculescu, cel care, în anii ’70 ai secolului al XX-lea, a copiat 
din „vasta colecţie” a lui Grigore Creţu, peste 150 de basme, însumând în 
jur de „900 de pagini, format A4”, dar editarea a fost mereu amânată din 
diferite motive, unul fiind „amploarea selecţiei”. 
 Din succinta, dar consistenta prefaţă semnată de Iordan Datcu – 
„Grigore Creţu şi colecţia sa de basme populare româneşti” – aflăm câteva 
date referitoare la personalitatea colecţionarului, a modului în care a adunat 
vastul material, dar şi cum a fost el apreciat în epocă şi după. 
 Primele informaţii despre Grigore Creţu, folosite şi de Ovidiu 
Papadima, în prefaţa volumului din 1970, amintit mai sus, au fost 
consemnate într-un articol  din „Enciclopedia română”, tomul al II-lea, 
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publicată sub auspiciile Asociaţiei pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român de dr. C. Diaconovici, Sibiu, 1900. La acestea, 
prefaţatorul din 1970 a adăugat „date preţioase aflate de A. Millea şi Ion 
Stănculescu de la urmaşii încă în viaţă ai lui Grigore Creţu”. 
 În prefaţa de acum, Iordan Datcu face precizarea că, pentru a alcătui 
un portret mai bine conturat, a apelat la informaţii care au apărut ulterior, 
menţionând, în acest sens, titlurile câtorva lucrări ce au fost publicate între 
anii 1970 şi 1991. 
 De aici aflăm preţioase date biobibliografice despre Grigore Creţu şi, 
din ele, extragem şi noi câteva, pentru cititorul care nu va avea ocazia să 
citească acest volum şi nici nu ştie cine a fost acest profesor, distins filolog, 
preocupat de cunoaşterea şi de păstrarea folclorului românesc. 
 Grigore Creţu s-a născut la Târgu-Neamţ (25 ianuarie 1848) într-o 
familia de ţărani, a lui Teodor Robu şi a Maiei Robului, veniţi de la 
Ştefăneşti-Botoşani, stabiliţi în târgul de sub Cetatea Neamţ ca „laboranţi” 
la o farmacie. Chiar dacă tatăl a decedat înainte cu câteva luni de a se naşte 
Grigore, mama sa a avut grijă ca acesta, împreună cu fratele mai mare, 
Constantin, să fie dat să înveţe carte la şcoala de pe lângă Mănăstirea 
Neamţ. După moartea mamei (1863), copiii „au fost luaţi în grijă de către un 
binefăcător din Iaşi” şi, astfel, Grigore va frecventa cursul secundar al 
Academiei Mihăilene, unde îi va avea colegi pe Vasile Conta, Alexandru 
Lambrior, Calistrat Hogaş, Gheorghe Panu ş. a. A studiat la Facultatea de 
Litere din Bucureşti, avându-l ca profesor pe Bogdan Petriceicu Hasdeu. A 
fost profesor la seminarele teologice din Roman şi Huşi şi la Liceul „Matei 
Basarab” din Bucureşti; membru al Societăţii „Junimea” (din 1874), al 
Societăţii Istorice Române (fondată de Gr. G. Tocilescu, 1901) şi al 
Societăţii Filologice (înfiinţată de Ovid Densusianu, 1905); a colaborat la: 
„Convorbiri literare”, „Columna lui Traian”, „Revista pentru istorie, 
arheologie şi filologie”, dar a publicat puţin (V. titlurile consemnate de 
Iordan Datcu în prefaţă).   

S-a bucurat de aprecierile unor personalităţi ale timpului: Ovid 
Densusianu (cu care a polemizat, fără ca savantul să se supere), Alexandru 
Philippide (care a voit să-l ia colaborator la „Dicţionarul limbii române”), 
Nicolae Iorga („Un excelent portret al omului de ştiinţă [Grigore Creţu], cu 
firea sa particulară, cu calităţile sale ştiinţifice, dar şi cu necazurile sale”, a 
publicat marele savant, la moartea filologului, în „Neamul românesc”, nr. 
274/1919, reprodus integral în prefaţa de acum, cu aprecierea prefaţatorului: 
„este pagina cea mai frumoasă şi mai dreaptă care s-a scris despre Grigore 
Creţu”.), Nicolae Cartojan, care îl menţionează, în a sa „Istorie a literaturii 
române vechi”, ca descoperitor al „Codicelui Voroneţean” ş. a. 
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Nu puţine sunt aprecierile făcute în timp asupra activităţii 
cercetătorului, a „rigurosului filolog” Grigore Creţu, reproduse acum: Ion 
Micu Moldoveanu (Blaj), Gheorghe Cardaş, Ovidiu Bârlea (în „Istoria 
folcloristicii româneşti”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1974), Ovidiu Papadima şi, nu în ultimul rând, Ion Oprişan, editorul de 
acum, („care – este de părere Iordan Datcu – are un dezvoltat simţ al 
valorilor şi care vădeşte o aplicare particulară spre basmul popular 
românesc…”) este de părere că „vasta şi interesanta colecţie (referire la 
antologia din 1970, n. n.) egalează şi uneori chiar întrece din punct de 
vedere artistic valoarea pieselor de rezistenţă ale colecţiilor G. Dem. 
Teodorescu, Grigore Tocilescu, Jarnik-Bârseanu etc.” 

Dacă ne referim la textele propriu-zise ale culegerii Basme populare 
româneşti I, II, de Grigore Creţu şi avem în vedere menţiunile făcute la 
sfârşitul fiecărui text – numele, vârsta, clasa şi şcoala unde învăţa elevul 
culegător, numele informatorului, localitatea din care provine, de unde a fost 
cules basmul, anul înregistrării sau când a fost auzit, deşi nu toate au aceste 
menţiuni, – putem trage câteva concluzii. 

Textele au fost culese (înregistrate în scris) între anii 1872 (4 texte, 
toate culese de către elevi din Huşi, pe când Grigore Creţu era profesor la 
Seminarul Teologic Ortodox din localitate) şi anul 1899 (15 texte 
consemnate de elevi ai Gimnaziului (Liceului) „Matei Basarab” din 
Bucureşti). Având în vedere textele culese de elevii din Huşi, dar şi de cele 
două poveşti culese de un elev din Bucureşti de la Ion Chirilă din Humuleşti 
(!), constatăm că Moldova este reprezentată cu 12 texte. 

Cele mai multe basme au fost culese între 1893 şi 1899 (peste 70) şi 
provin din Judeţul Ilfov şi din Bucureşti (peste 30), din Ialomiţa (peste 20), 
din Muscel şi Prahova (câte 10), din Transilvania (9), iar din Constanţa 2. 
Trebuie să precizăm că multe nu sunt datate şi nici nu este precizată zona 
din care provin 

Ceea ce se poate spune cu certitudine, deşi cititorul avizat, 
cunoscător al marilor culegeri ce alcătuiesc o impresionantă arhivă de 
folclor românesc – de la Poeziile poporale. Balade (Cântece bătrâneşti) 
adunate şi îndreptate, I-II, Iaşi (1852-1853), de Vasile Alecsandri şi până 
astăzi – va descoperi unele basme preluate (de la) sau realizate după autori 
foarte cunoscuţi (de altfel, Iordan Datcu, îngrijitorul acestei ediţii a depistat 
unele texte pe care, comparându-le cu principalele basme populare 
româneşti apărute până la 1900, le-a eliminat din materialul ce a fost 
încredinţat tiparului), este faptul de necontestat că ne aflăm în faţa unei 
lucrări de o valoare aparte, care va oferi cititorului obişnuit lecturi 
producătoare de trăiri, de profunde satisfacţii estetice, delectându-se nu 
numai cu faptele narate, cât, mai ales, cu frumuseţile limbii române de la 
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sfârşitul secolului al XIX-lea, limbă vorbită aproape la fel în toate 
provinciile româneşti, deşi, cum am arătat deja, nu toate sunt reprezentate, 
ca număr de basme şi pagini, în mod egal. Desigur, mai avem în vedere 
valoarea acestui material oferit spre studiu cercetătorului din domeniu, care-
l va putea compara cu tot ceea ce s-a publicat într-un secol şi jumătate, până 
în pragul mileniului al III-lea.   

Cartea de acum are un merit deosebit, deoarece pune în circulaţie 
peste 150 de texte din literatura populară în proză, din zestrea adunată de 
Grigore Creţu şi elevii săi, de la Huşi şi din Bucureşti, în ultimele trei 
decenii ale secolului al XIX-lea (o mică parte din conţinutul celor cinzeci şi 
şase de pachete cu manuscrise, din care, numai în zece, sunt peste 1000 de 
basme, iar primele douăzeci conţin o mie cinci sute de manuscrise), texte 
care, acum după ce au stat mai bine de o sută de ani netipărite, pot da o 
imagine despre amploarea fenomenului pe care îl numim creaţie orală şi 
anonimă, în versuri şi proză, cât şi despre activitatea unui profesor realizată 
fără a i se impune ca obligaţie de serviciu, prin natura profesiei, şi care îşi 
înscrie numele alături de marii culegători din toate timpurile ai folclorului 
românesc.  
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Lecturi 
 

 
”Dialogul cu B. Nedelcovici nu este doar depănarea unor 

amintiri triste ce compun fresca socială a timpului său sau 
enumerarea victoriilor ori a eşecurilor personale de-a lungul 
acestui traseu. Este mai mult decât atât. Este ceea ce a reţinut 
autorul, în chip erudit, pe retina propriei vieţi, din cultura care i-a 
motivat, dinăuntru, întreaga existenţă” 

 
 
 

Cine sunteţi, Bujor Nedelcovici? 
  
 “ Bujor Nedelcovici este 
autorul unei opere complexe şi 
diverse: roman, eseu, teatru, film, 
jurnal, fotografie şi publicistică. S-a 
născut la 16 martie 1936, la Bârlad. 
Este avocat la Baroul de Avocaţi 
din Ploieşti, de unde este radiat din 
motive politice (tatăl a fost arestat) 
şi munceşte timp de 12 ani pe 
diverse şantiere şi uzine. In 1987 
părăseşte România şi cere azil 
politic în Franţa. In 1990 este distins 
cu gradul de “Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres” şi devine 
membru al “Societăţii Oamenilor de 
Litere Francezi”. In anul 2000 i se 
acordă “Ordinul Naţional pentru 
merit în grad de Comandor”, iar în 
2007 primeşte Premiul pentru 
Promovarea Culturii Româneşti în 
Străinătate din partea Ministerului 
Culturii şi Cultelor. Tot în 2007, 
Radio România Cultural îi acordă 
premiul “Lux Mundi” pe anul 2006” 
(din fişa biografică a autorului). 
 Aceasta ar fi, foarte pe scurt, 
radiografia unui destin. “Iscat” într-
o vreme de mari confuzii 

individuale şi generale, omul 
Nedelcovici şi-a asumat rigoarea 
vocaţiei de scriitor, a înfruntat – cu 
instrumente specifice -  bestia 
socială a timpului său şi s-a definit 
structural, la vârsta maturităţii 
depline, în matricea erudiţiei şi a 
împăcării cu sine. Despre acest 
traseu insolit, îndesat de amintiri 
dramatice, de voinţa de a rezista 
prin cultură, dar şi despre ce s-a 
agonisit de-a lungul drumului unei 
vieţi printre cuvinte şi cărţi, ne 
vorbeşte cartea Cine sunteţi, Bujor 
Nedelcovici?, cu un titllu inspirat, 
confesiune “provocată” de dl. 
Sergiu Grigore într-un amplu 
interviu extins pe parcursul câtorva 
ani. 
 Autobiografie tematică, 
indirectă pe alocuri, cartea 
domnului Bujor Nedelcovici 
(apărută la editura Allfa, în 2010) 
dialoghează cu cititorul pe marginea 
unor teme universale, ample, 
indispensabile. Filonul care străbate 
spaţiul ideatic garantează 
apartenenţa autorului la o altă 
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generaţie, aceea a valorilor reale, a 
principiilor sănătoase, a verticalităţii 
timpului interior, limbajul domniei 
sale nefiind amputat de duhul 
indiferent al lumii contemporane. 
Martor ocular al regimului represiv, 
“victimă” (termen pe care, alături de 
cel de “erou”, de altfel, şi-l refuză 
cu modestie, asimilându-l, cu 
luciditate şi realism, celor care au 
suferit închisoare sau alte torturi) a 
unei ideologii care nu a reuşit să-l 
comprime sau să-l cuprindă - însuşi 
compromisul aderării temporare la 
Partid rămânând un act exterior, 
decupaj al unui context forţat şi 
impregnat de necesitate formală -  
scriitorul şi-a apărat conştiinţa 
literei cu acel simţ matern înzestrat 
cu multă putere de sacrificiu. 
Neputând tolera atrocitatea moral - 
intelectuală a sistemului comunist, a 
încercat, pentru a evita “nebunia sau 
sinuciderea” (după cum singur 
mărturiseşte) să-şi convertească 
condiţia în materie scripturală, ca 
strategie de supra-derivare a textului 
din existenţă şi ca supra-vieţuire a 
existenţei prin text. Tăcerea şi 
rostirea  unui scriitor nu sunt 
posibile decât în chip livresc, iar 
litera nu se poate dezminţi decât cu 
premeditare, oportunist. Dacă 
autorul unei opere nu dă mărturie 
despre “vremea” sa ( nu neapărat ca 
discurs socio-politic, ci şi valoric- 
moral etc) e pentru că există şi aici, 
ca oriunde, o ierarhie spirituală a 
gestionării libertăţii şi fiecare îşi 
dozează şi orientează liber 
onestitatea. Pentru Nedelcovici, 

încadrarea fiinţei în istoria 
obiectivă, în spirit hegelian, are 
valenţe imperativ-universale, căci 
omul nu poate trăi în afara timpului 
său, şi, cu atât mai puţin, împotriva 
timpului său. Ca intelectual mai 
ales, artistul are obligaţia să nu nege 
această apartenenţă, ci, dimpotrivă, 
să-şi încarneze gândirea în act, să 
coroboreze potenţialul pansiv cu 
atitudinea angajată existenţialist în 
experienţa concretă. Dihotomiile 
om-scriitor, scriitor-operă nu sunt 
combinaţii ale unor categorii de sine 
stătătoare, ele se împreună-
generează şi se interpretează după 
criterii imanente. Nu se poate 
analiza opera unui scriitor exilând 
individualitatea umană, istorică – cu 
multiplele ei ipostaze – care a 
generat-o. Intr-o epocă a demitizării 
abrupte a oricărui act verbal, 
îndeosebi al celui artistic, şi a 
extirpării oricăror afirmaţii 
tumorale, nocive pentru regim, 
scriitorul ca individ ar fi fost la 
adăpost dacă opera ar fi mers 
desfăcută de autor.  Numeroasele 
priviri retrospective îl conduc pe B. 
Nedelcovici la reflecţii pe marginea 
acestui aspect, el însuşi trăind ani 
de-a rândul – ca scriitor - realitatea 
predilecţiilor impuse şi cunoscând 
necesitatea coercitivă a delimitărilor 
în interiorul fiecărui tip de discurs. 
Ca efect al acestei legături 
ontologice între autor şi discurs, 
Nedelcovici a luat, după refuzarea 
sistematică a unor romane şi 
scenarii cinematografice ale 
domniei sale de către regim, drumul 
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înstrăinării. Vânătoarea de 
conştiinţe a dus treptat la decantarea 
tuturor substanţelor cenuşii, astfel 
încât unele s-au diluat - fără 
regrete!!! - în ideologia realismului 
socialist, în timp ce altele şi-au 
menţinut  compoziţia, cu preţul 
lucid al auto-eliminării sau 
degradării sociale.  
  Dialogul cu B. Nedelcovici 
nu este doar depănarea unor amintiri 
triste ce compun fresca socială a 
timpului său sau enumerarea 
victoriilor ori a eşecurilor personale 
de-a lungul acestui traseu. Este mai 
mult decât atât. Este ceea ce a 
reţinut autorul, în chip erudit, pe 
retina propriei vieţi, din cultura care 
i-a motivat, dinăuntru, întreaga 
existenţă. Sintagma “am rezistat 
prin cultură” se repetă ca o sentinţă 
pe tot parcursul cărţii. Lecţie de 
istorie, de actualitate politică, de 
filosofie, de literatură, de istorie a 
religiilor, de muzică şi film, de 
spiritualitate, cartea menţine 
lectorul cu atenţia trează, cu 
creionul în mână. Impărţită în trei 
părţi, fiecare parte, la rândul ei, 
împărţită în mai mult capitole, pe 
teme ca: “Elogiul nebuniei”, 
“Despre muzică şi…maladie”, 
“Despre prietenie şi iubire”, 
“Despre Spinoza”, “Femeile din 
Biblie”, “Despre paradox şi Logosul 
în cârje” etc etc, Cine sunteţi, Bujor 
Nedelcovici? se prezintă ca un 
discurs în care preocupările 
centrale, ideile esenţiale revin 
indiferent de tema propusă de titlul 
care precedă fiecare capitol. O astfel 

de temă centrală, de pildă, o 
constituie raportul scriitorului cu 
divinitatea, viaţa sa de până acum 
fiind auto-apreciată ca “exerciţiu 
spiritual”, ca o fugă din faţa 
inutilului şi banalului cotidian, 
raportat în permanenţă la ideea de 
infinit, singura care dă cu adevărat 
soliditate existenţei omeneşti. 
Expresia scriitorului este 
impregnată de relaţia acestuia cu 
transcendenţa, concepută gnostic şi 
panteist, spinozist, ca o entitate 
supra- fiinţială existentă în chip 
tainic in fiecare din noi. Aprecierea 
tuturor doctrinelor religioase 
universale nu echivalează totuşi 
“dependenţa” de Biblia creştină, din 
care Nedelcovici citează şi 
interpretează cu instrumentele unui 
adevărat hermeneut. Spirit 
universal, deschis tuturor 
concepţiilor de dumnezeire, 
scriitorul îşi defineşte propria 
raportare la Adevăr, după principiile 
etice, spirituale şi culturale care l-au 
determinat ca om toată viaţa. Acum, 
ajuns la vârsta la care se pot trage 
concluzii  în afara oricăror 
condiţionări profane ale orgoliilor, 
poate afirma că scrisul său tinde să 
se identifice unitar, fără echivoc, cu 
Logosul, cu “metanoia” eului, cu 
starea de împăcare şi linişte 
dobândită în urma “ieşirii” treptate 
din Istorie ( nu ca refuz al acesteia, 
ci ca ridicare deasupra, ca detaşare 
filosofică faţă de paradoxurile, de 
incoerenţele, de afectele ei 
pasionale): « Acum vreau să ies din 
acest paradox, conflict, dispută şi 
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să-mi consacru zilele care mi-au 
mai rămas doar…scrisului şi 
scriitorului…să mă spăl de această 
lipsă de esenţă şi sens, să mă 
eliberez de sub tirania 
insignificatului, a mediocrităţii, a 
deriziunii, a dominaţiei 
spectacolului cu orice preţ, a 
devalorizării realului şi să mă ridic 
spre o metaistorie, o metafizică şi o 
transcendenţă…Perioada de până 
acum a fost un “exerciţiu spiritual” 
de lungă durată, cum era de părere 
Ignatiu de Loyola, acum însă vreau 
ca scrisul meu să depăşească 
perpetua stupoare de fiecare zi şi să 
dobândească o formă de 
plenitudine, o estetică a misterului, 
o lumină nouă care să devină…să 
mă “ascund în lumină”, cum spunea 
Dante…o carte pe care să o citeşti 
ca o liturghie de seară…o rugăciune 
care se cuibăreşte într-o puritate şi o 
durată a Absolutului…»  
 Intr-un teritoriu literar în 
care reperul principal este 
transcenderea cu orice preţ a 

modernităţii deja expirate şi 
alinierea la criteriile post-moderne 
cărora le scapă, de cele mai multe 
ori, originea Cuvântului şi sensul 
existenţei lui, un discurs ca cel al 
domnului Bujor Nedelcovici este ca 
un suflu de aer proaspăt, venit 
dinspre regiunile intelectualului 
autentic, care ştie că valoarea reală 
nu este din lumea aceasta, 
mântuindu-şi astfel, estetic, 
literatura. Fenomenul izbăvirii artei 
de spectacolul de sine, îmbibat până 
la refuz de artificiu şi aparenţă, 
înregistrează astăzi o încordare fără 
precedent, astfel că modelele 
culturale, cele care se sprijină  pe 
propria transcendenţă, sunt, în chip 
ireversibil, pe cale de 
dispariţie…Câte voci răsună astăzi 
în literatură precum glasul lui Bujor 
Nedelcovici:  « Tânjesc la ziua în 
care o să pot spune: “Am scris doar 
pentru Dumnezeu”»?!... 

    
 Corina Romila 
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”De la cuvinte la umblet şi tăcere, poezia trece, în final, cu 

discreţia unui firesc cotidian, la florile, cuiele şi figurile sfinte ce 
ornează pavilioanele de lemn, loc al somnului misterios ce sărută, 
ca un arc de boltă, „picurii/ raiului ce-au scăpat din buze şi 
morminte” (trunchiul liniştii)... ”  
 
 
 
 

Pavilioane cu ruj – o poveste de dragoste  
la frontiera insesizabilă dintre viaţă şi moarte 

 
o cronică literară de Florin Caragiu 

 
În volumul Pavilioane cu ruj (Princeps Edit, 2010), Paul Gorban 

desfăşoară, de o „manieră neoromantică” (Daniel Corbu) un sul de 
imagerii, în a cărui rostogolire, pe alocuri cu tentă halucinantă, putem 
întrevedea firele unei continue pierderi şi regăsiri de sine, o poveste de 
dragoste, în fond, la frontiera insesizabilă dintre viaţă şi moarte.  

Textul ne apare ca un imens colaj de fotografii cu reflexe abisale: „ne 
fotografiem şi privim pe urmă ore întregi/ cearcănii şi firele de păr care cad 
peste buze ca nişte funii în fântâni” (fotograme din sâmbăta fântânilor). În 
derularea lui distingem elemente care se corespund şi se suprapun, 
contribuind, astfel, la multistratificarea imaginii: „ruxandra aleargă cu un 
buchet de ghiocei/ în jurul gurii ca un bulgăre de zăpadă/ ce se rostogoleşte 
prin oraş (caii au ieşit din paturi). 

Autorul mizează pe o evocare imaginară, în regim de libere asociaţii, 
pe metamorfoza generată de ciocnirea vieţii cu textul, pe impactul lor 
dramatic ce eliberează energia unei geneze: „aspiratorul se aude în 
dimineaţa aceasta ca o goarnă şi carnea mea a început să capete culori 
milităreşti a/ început să crească un tablou în oasele mele şi se/ scurge pe toţi 
pereţii camerei şi sparge geamul şi/ zboară în piaţa cu grâu (...) îşi face loc 
în poemul meu/ ca un pacient lovit pe şosele” (aspiratorul cu stomacul 
plin). Dacă viaţa îşi face loc în poem, poezia, la rândul ei, îşi face loc în 
viaţă, într-un mod sinestezic: „poezia are o sirenă şi-şi face loc/ în tine aşa 
cum îşi fac loc bucăţile de/ soare pe care fiecare dimineaţă ţi le zideşte/ de 
ochi” (despre poezie). De aici, o remodelare de sine conectată la firele 
textuale: „ne vom spăla corpurile cu aluat şi ne vom şterge din casa aceasta 
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modelându-ne/ din nou aşa cum am învăţat de la educatoare/ că din 
plastilină copii pot face/ oameni mari care să semene cu mama/ cu tata cu 
cei care ştiu să sufle/ în felinarele păianjenilor de la pagina cinci” (chipuri 
mototolite la pagina cinci).  

Peste tot, retrăirea creativă invocă imaginea conflictului îngropat, al 
tranşeelor dispuse, paradoxal, în structurile unei „geometrii a liniştii”. În 
imaginea „mormintelor”, la întretăierea dintre cădere şi trezire, se inserează 
sugestia unei apartenenţe ascunse, în orizontul, chiar, al unei răsturnări de 
perspectivă: „în geometria liniştii mă simt/ la fel de ciudat ca în cimitirul/ 
eroilor care-au adus în oraşul nostru/ tranşeele triste adânci (…) doar/ pe 
mine mă ai în căderea lucrurilor tale” (într-o seară… căderea); „când a 
venit pământul peste el/ constantin a prins viaţă” (mălaiul îngerilor). 

Este, în fond, un fel de a gravita în jurul dragostei şi a memoriei 
ancestrale din care ea, învăluit, se trage: „port/ de la strămoşii mei/ patosul 
aprins al unei întemeieri// acum o ceaţă ca o cămaşă îmi acoperă trupul” 
(altar de câmp). Această gravitare este, nu mai puţin, impusă de erosul unei 
conştiinţe ce asumă istoria şi umanitatea, cu „topirea” lor inexorabilă: „eu 
car în spinare tot veacul ce-şi sapă/ un nou mormânt” (despre mântuire); 
„sunt un punct strâns/ lângă alte milioane de puncte/ sunt o umbră din omul 
ce se topeşte” (sărut pentru ultima dată).  

De altfel, Paul Gorban plonjează în oceanul chipurilor cu voluptate: 
„peştii au adus în casă lacul argintiu/ noi i-am mâncat şi am înotat/ toată 
noaptea prin esenin/ prin celan şi prin rilke” (pe malul lacului de argint); 
„Alioşa cu ochii frumoşi întinşi în pământ/ aleargă ca Domnul K. după un 
castel ridicat/ în mijlocul minţii” (înţeleptul Alioşa), totodată sub semnul 
unei judecăţi celeste, „de a dansa cu nebunii care nu înţeleg/ că dintr-o gară 
poţi pleca/ îndrăgostit de o lume legată în cămaşă de forţă” (înţeleptul 
Alioşa). Nebunia poate fi, pentru poet, semnul unei preschimbări a 
raportului între trup, cuvinte şi lucruri, în efigialul „triunghi al lebedelor”: 
„scriu/ cu un sâmbure de prună rugăciunile/ şi psalmii liniilor din palme pe 
zidurile ospiciului (…) nimeni nu pleacă fără să-şi ia/ rămas bun de la ceva 
de la un om de la un obiect/ care-a umplut patul cu vise de la o haină care a/ 
ascuns venele şi pasiunile ca într-un triunghi al/ lebedelor” (spitalul cu 
saltele moi grămezi de fân uscat). 

Iradierea durerii, pe de altă parte, e semnul intensităţii prezenţei, al 
acelui „a-fi-alături” indelebil al dragostei: „telefonul îmi suna ca un animal 
rătăcit în buzunar// aici şi acum aici şi în beznă aici şi între tine/ sunt eu cel 
care ca o durere te ţine de mână” (psalm).  

În jocul de lumini şi umbre al erosului, sub adierea divină, metafora e 
prinsă în rădăcinile ei organice, din care îşi trage seva: „rup din florile 
sălbatice/ biletul pentru trenul care duce-n oasele tale// tu singură nu vii/ 
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aduci în carnea ta/ copilul meu prins în şuruburi/ cu părul pieptănat/ 
descoperit de dumnezeu/ şi mi-l legeni până adorm” (descoperit de 
dumnezeu). 

Iubirea, ea, conferă concreteţea unei acoperiri poetice a lumii, nuanţele 
unei asimetrii specifice libertăţii şi complexităţii armonice a vieţii: 
„străluceşte aripa stângă ca un soare care n-a înghiţit/ eclipse străluceşte 
aripa dreaptă ca zăpada/ ce-acoperă morminte” (aripa stângă şi aripa 
dreaptă).  

Zonele existenţiale „degradate”, aparent „golite de sens”, participă şi 
ele, convertite prin energia degajată de o diferenţă de potenţial în raport cu 
auroralul poetic, la revitalizarea literei şi conturarea unui sens ce le 
transcende: „pe bulevardul victoriei stâlpii sunt/ degete cu unghii 
fosforescente (…) voi scrie un poem/ despre noaptea cu muşte/ despre 
sticlele goale ce stau la rând/ şi aşteaptă să răsară din canal/ soarele victorios 
pe bulevard” (pe bulevardul victoriei).  

Se remarcă imagerii ale unui oniric, s-ar putea spune, de tip 
suprarealist: „din buzunar scot un bilet perforat/ de 27 de ori şi-l ridic 
deasupra capului/ prin el văd un preot cu pieptul desfăcut/ văd o lume mai 
sigură/ văd un tramvai cu geamuri aburite/ care se apropie de groapa 
bunicului meu” (şoarec legat în coadă cu două funii).  

De la cuvinte la umblet şi tăcere, poezia trece, în final, cu discreţia 
unui firesc cotidian, la florile, cuiele şi figurile sfinte ce ornează 
pavilioanele de lemn, loc al somnului misterios ce sărută, ca un arc de boltă, 
„picurii/ raiului ce-au scăpat din buze şi morminte” (trunchiul liniştii): „să 
adunăm toate cuvintele din lume/ să le punem în borcan aşa cum ne-au 
învăţat bunicii/ că se pun castraveţii în oţet (...) străzile sunt aglomerate cu 
tălpi care/ formează un puzzle al tăcerii (...) să adormim în pavilioanele de 
lemn tapiţate cu/ flori cuie şi figuri sfinte” (pavilioane cu ruj).  

„Rujul” e însuşi „surplusul” de viaţă ce lasă, aici, chiar urma acestui 
sărut revigorator.  
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Lecturi 
 
 
 

”Cel mai recent volum de versuri al poetului Cezar Ţucu, un 
matematician convertit la poezie, este încă o dovadă certă că talentul 
său poate naşte şi alte surprize lirice mai de profunzime decît cele de 
pînă acum. ” 

 
 
 
 

 
Cezar Ţucu, un matematician convertit la poezie 

 
(Scrisori neterminate, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2010) 

 
        Aflat la cea de-a zece apariţie 
editorială cu ale sale « Scrisori 
neterminate » (Editura « Universitas 
XXI, Iaşi, 2010), poetul Cezar Ţucu 
nu îşi dezminte predilecţia sa lirică - 
dialogul continuu cu un cititor atent 
la deriziunea unei lumi bolnave. 
      Dacă în « Blestemele » şi 
« Fabulele » sale, împrăştiate pe 
parcursul a 4-5 cărţi,  lua în tărbacă, 
cu talent şi mult prea multă 
eleganţă, toate relele unei societăţi 
lipsite de scrupule, chiar pe unii 
dintre reprezentanţii acesteia, de 
data aceasta poetul, retras în 
orizontul reflexivităţii senin 
sceptice, dă versurilor sale o turnură 
elegiacă şi romanţioasă, în ciuda 
faptul că lirismul său rămîne unul 
ludic, aşa cum ne-a obişnuit încă de 
la prima sa carte, cînd descria 
« Lumea în epigrame şi catrene ». 
Astfel, cele peste 80 de scrisori din 
această carte, întinse pe parcursul a 

peste 200 de pagini nu sînt altceva 
decît o continuare a dialogurilor sale 
cu lumea, dialoguri începute în 
celelalte volume şi neterminate.  
      Poate de aceea îşi intitulează 
Cezar Ţucu astfel cartea sa, poetul 
avînd convingerea că scrisorile sale 
- unele disperate sau tăioase, altele 
lirice sau patetice de-a dreptul – nu-
şi vor afla niciodată finalitatea, 
tocmai pentru că interlocutorul lui, 
destinatarul acestor « scrisori » e 
mereu un altul. Un altul care intră în 
raza sa de atenţie, mereu altul, dar 
care răspunde aceleaşi identităţi. 
Autorul acestei cărţi îşi caută sinele 
(poate eul său profund) prin 
altcineva, prin cel cu care discută, 
spre deosebire de majoritatea 
poeţilor care procedează tocmai 
învers: cei din urmă pleacă de la 
problemele lor intime pentru a 
descoperi tragedia sau frumuseţea 
întregii lumi şi marile ei probleme. 
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     Amestecul de lirism adevărat şi 
improvizaţia împovărată cu imagini 
frumoase dar şi cu platitudini 
deranjante fac din poezia lui Cezar 
Ţucu un delir verbal şi  lingvistic, 
care, atunci cînd nu deranjează 
atrage atenţia. Nu de puţine ori 
întîlnim în scrisorile sale acea 
exhibiţie sentimentală de care, pare-
se, poetul este mîndru, precum în 
acest text care ne aminteşte de 
tînărul Esenin sau un Păunescu la 
maturitate: « Iarăşi, tătăică, am 
trecut / Pe drumeagul de la cimitir / 
Unde, închis în casa ta de lut, / Mai 
auzi doar preoţii de mir // {i 
suspinul celor care-şi plîng / 
Dispăruţii, de curînd, plecaţi / Pe 
tărîmurile care strîng / Sufletul 
părinţilor uitaţi... » De altfel, fiindcă 
am invocat numele unui tribun 
român recent dispărut, îmi dau 
seama că cea mai mare parte a liricii 
de pînă acum a lui Cezar Ţucu o 
constituie poezia-manifest, poezia 
de atitudine socială, un gen de 
poezie ocolit cu graţie de către toţi 
poeţii în perioada postdecembristă. 
      Universul poeziei sale, unul 
tradiţionalist şi uşor vetust, dar mult 
prea concret deseori, atitudinea sa 
grav-sentimentală abordată, poate şi 
versul său clasic – ilustrat însă de o 
prozodie impecabilă - dau întregului 

volum o falsă notă de monotonie şi 
autopastişă. Falsă, pentru că, citit pe 
îndelete, volumul ilustrează un 
univers foarte divers de probleme, 
de la cele religioase sau laice, la 
problemele de conştiinţă şi 
responsabilitate socială. Deşi 
superbia pe care o afişează poetul 
atunci cînd evocă sau invocă stări şi 
sentimente înălţătoare este deseori 
umbrită de ceremonialurile 
introductive, iar pierderea în 
prolegomene narative care îi 
atenuează tonusul liric nu este doar 
accidentală, aceste « scrisori 
neterminate » sînt o lectură plăcută, 
pentru o după-amiază de duminică. 
     Conchizînd, cel mai recent 
volum de versuri al poetului Cezar 
Ţucu, un matematician convertit la 
poezie, este încă o dovadă certă că 
talentul său poate naşte şi alte 
surprize lirice mai de profunzime 
decît cele de pînă acum. Poate ar 
trebui să amintesc încă un lucru, 
mai puţin important, dar util: avînd 
în vedere tematica diversă abordată 
în aceste scrisori, autorul ar fi 
trebuit să le împartă pe cîteva 
capitole. Poate la o nouă ediţie. 
 

Nicolae Sava 
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”Şi strămutat în Altă Parte 
De mă vei căuta-ntr-o vreme 
Şi-n chip de umbră, nu te teme, 
Te-oi mai iubi, preţ de o moarte. ” 
 
 
 

 

Poezii de Tucu Moroşanu 
 
 
Cântec scurt 
 
Vârcolaci şi pricolici 
Mi s-au aciuat aici, 
 
La inimă fără rost 
Nepoftiţi în adăpost 
 
S-au înghesuit şi-mi vine 
Să-i aduc noaptea la tine. 
 
       
Gata-s 
 
Acum nici măcar nu-i cer 
Acestei toamne sterpe să rămâie 
 
Mă mut de bună voie mai spre cer 
Amirosind a lut şi a tămâie. 
 
Şi nici nu-mi pasă că te las aici, 
Că-mi vei citi cu altul din poeme; 
 
Inundă alb un dor ca de bunici 
Şi gata sunt să trec, doar să mă cheme ... 
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Miracol balcanic 
 
Să-mi mai spună cineva 
Că ştiinţa e infailibilă, 
Atotcuprinzătoare 
Şi că-n ziua de azi nu ne-ntâlnim 
Cu miracole, aflaţi dar că 
De acum la regnul animal 
Se adaugă un mamifer care 
De atâtea decenii este pe nedrept 
Nebăgat în seamă. 
Şi mă întreb 
Ce-ar zice moş Darwin 
Dac-ar afla că chiar sub 
Nasul şi privirile multaşteptaţilor turişti 
Într-o balcanică şi pitorească ţară 
Tomberoanele fată pui vii? 
 
Atâta doar – mame denaturate 
Îşi lasă înţărcate progeniturile 
Murdare aidoma lumii 
Vai de mama ei şi-a lor 
În egală măsură … 
      
        
“Nu trebuie decât să priveşti cerul” 

 
regretatului Gabriel Stănescu 

 
Pe semne gândeşti că ai priceput 
Cum stă treaba privind 
Cosmogonia populară la aceşti 
Încăpăţânaţi şi boematici români. 
Într-adevăr, Arhanghele Sudic 
Nu moartea e de luat în seamă; 
Printre stelele pe care numai 
Le-ai creat ori descoperit. 
În patria unde era musai 
Să-ţi petreci Crăciunul (acesta) 
Fără multe cadouri 
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Visând munţi şi munţi. 
Şi diluvii de bine 
Ai să încerci zadarnic să o stingi 
Pe cea ce ţi-a izbucnit din suflet, 
Care deşi numai a ta. 
De-acum ne aparţine 
Şi o vom veghea împreună 
Cu gloatele de îngeri 
             În devălmăşie. 
 
                        decembrie 2010 
 
Contrabanda cu poeme 
 
Sunt cel mai trist contrabandist, 
Hulit mereu fiindcă exist. 
 
Un biet proscris, aproape-abstract, 
Trăindu-şi drama într-un act. 
 
Am grota sub un alt pământ, 
De unde ies din când în când. 
 
Furis, în locuri nepermise, 
Duc pici de dispărute vise. 
 
Le-mprăştii-n trocuri iluzorii 
Pândind să nu mă vândă zorii, 
 
Apoi ceţos, când termin treaba, 
Constat că am trudit degeaba! 
 
        
Dacă ... 

                     Steluţei 
Te-aş isca, dacă te-aş pierde 
Din pământ, din iarbă verde 
 
Trupul pe de rost ştiut 
Să-l topesc în aşternut 
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Suflet din zefir şi zloată 
Împletită iarăşi toată 
 
Tot precum erai, minune 
Poate ... limbă nu ţi-aş pune 
          
       
În chip de umbră 
 
Te-am răsfăţat preţ de-o iubire, 
Alint, capricii, lacrimi toate 
Azi prin unghere creponate 
De amăgiri scâncesc subţire. 
 
Şlefuitor de alfabete 
Şi de vocale dezmierdate, 
Ades ironizat prin spate 
Ţi-anticipam dorinţi secrete. 
 
Dar, dragoste spre desfrunzire 
Alunecă-n trădări precoce, 
Să plec, deci, până să sufoce 
Ce-a mai rămas din amintire. 
 
Şi strămutat în Altă Parte 
De mă vei căuta-ntr-o vreme 
Şi-n chip de umbră, nu te teme, 
Te-oi mai iubi, preţ de o moarte. 
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“Albumul lui Dinu Huminiuc, este în măsură să releve 
publicului ataşat artei sale complexitatea personalităţii 
autorului, starea evoluţiei conceptual- profesionale pe un 
parcurs temporal mai larg. “ 
  
 
 
 

 

Crochiul unui portret 
 

           un comentariu de Liviu Suhar 
 
 Un album de artă consistent 
prin imagini şi texte, cu caracter 
retrospectiv, mi-a adus în memorie 
momente îndepărtate cu câteva 
decenii când abia începusem, cu 
entuziasm şi încredere, o carieră de 
profesor la Liceul de Artă "Octav 
Băncilă" din Iaşi. Am avut mulţi 
elevi în timpul celor câţiva ani de 
profesorat. Astăzi, mulţi dintre ei 
sunt artişti împliniţi prin operă la 
dimensiuni naţionale şi, unii, 
internaţionale. Ei fac parte din 
generaţiile trecute de mijlocul unui 
veac de existenţă, maturi în gândire, 
stăpâni fiecare pe propria concepţie 
stilistică, recunoscută de publicul 
iubitor de artă. Albumul la care mă 
refer este oglinda creaţiei unuia 
dintre adolescenţii căruia i-am fost 
dascăl la începuturile mele, în 
talentul căruia am crezut de la 
început. Acum, la cei 55 de ani ai 
săi, trăiesc măgulitorul sentiment al 
încrederii confirmate. Numele 

artistului respectiv este Dinu 
Huminiuc.  
 Am urmărit cu constanţă 
parcursul afirmării sale ca pictor, 
evoluţia şi limpezirea concepţiei 
creative în arta sa cu prilejul unor 
expoziţii personale, de grup sau la 
bienalele "Lascăr Vorel", în 
Saloanele naţionale sau privind 
zidurile pictate ale lăcaşurilor 
religioase ortodoxe. Prin eşalonarea 
într-o ordine evolutivă distinctă, 
logică şi selectivă a etapelor creaţiei 
sale în paginile albumului, asistăm 
la descifrarea alambicatului proces 
de gândire şi la căile împlinirii lui 
printr-o operă unitară şi 
convingătoare.  
 Privind opera, descoperim în 
substratul ei personalitatea umană a 
pictorului, temperamentul şi 
sensibilitatea, dar şi anvergura 
culturii sale. Dacă o expoziţie 
personală dezvăluie secvenţe ale 
manifestării creative la o etapă 
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anume, o expoziţie retrospectivă 
susţinută şi printr-o sinteză 
imagistică şi texte critice, cum este 
spre exemplu albumul lui Dinu 
Huminiuc, este în măsură să releve 
publicului ataşat artei sale 
complexitatea personalităţii 
autorului, starea evoluţiei 
conceptual- profesionale pe un 
parcurs temporal mai larg. Lucrările 
artistului sunt de fapt transfigurări 
metaforice ale eului în contextul 
realităţilor timpului său. Ele 
configurează personalitatea sa 
umană, raportată la acele realităţi pe 
care, prin mijloace specifice, o 
translează în expresie artistică 
plastică. De fapt acest mecanism 
deschide accesul artei către public, 
făcând ca prin modalităţile de 
exprimare să fie unică şi irepetabilă, 
la care se adaugă diversitatea 
limbajelor specifice aflate într-o 
continuă înnoire.  
 Repertoriul tematic, 
preferinţele pentru anumite 
subiecte, modul de transpunere şi 
interpretare a acestora prin 
adecvarea limbajului expresivităţii 
plastice, apetenţa pentru anumite 
soluţii practice de construcţie a 
spaţiului în compoziţia tabloului 
sunt factori care, în esenţa lor, 
dezvăluie misterele personalităţii 
pictorului. Privitorul însă nu este 
preocupat de aceste aspecte. El îşi 
concentrează atenţia pe 
contemplarea operei şi caută în ea 
reverberaţiile compatibile cu propria 
fiinţă. El se află într-o situaţie de 
complementaritate cu opera în 

cauză, asemănător efectului 
contrastului simultan. În pictură, 
pentru a stabili echilibrul armonic, o 
culoare are nevoie de prezenţa 
complementarei sale. Verdele 
colorează albul din jurul său în 
nuanţe vibrante spre roşu, stabilind 
echilibrul cromatic şi expresiv. 
Privitorul, la rândul lui, este 
instinctiv condus de nevoia de a 
descoperi în tablou ceea ce poate să-
i <exalte> şi <revigoreze> interiorul 
fiinţei sale. El doreşte ca tabloul - 
prin conţinutul lui alcătuit din 
forme, pete de culoare, ritmuri 
determinate de trasee şi coordonate 
multidirecţionale, contraste mai 
virulente sau mai temperate - să-i 
inducă o stare de bine, în primul 
rând psihică. Dacă acea stare 
persistă, impunându-i revenirea în 
faţa tabloului respectiv, este 
semnalul că mesajul artistului a 
atins sensibila zonă de 
compatibilitate a operei cu 
privitorul. Imaginea-compoziţie se 
instaurează în memoria privitorului 
pentru multă vreme, făcându-l să 
revină ori de câte ori este posibil. 
De fiecare dată el va trăi 
sentimentul unei noi descoperiri. 
Opera devine un miraj seducător. 
Cum altfel ne-am putea explica 
faptul că ne întoarcem, când avem 
ocazia, cu dorinţa şi curiozitatea de 
a revedea capodoperele din muzee, 
de a asculta anumite muzici sau de a 
reciti unele opere literare?  
 Artistul la care ne referim a 
optat de la începuturile creaţiei sale 
pentru un contact neîntrerupt cu 
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realitatea înţeleasă în formele ei 
interpretative figurative. Dinu 
Huminiuc mărturiseşte într-un 
interviu: ”... nu concep să fac o 
lucrare în care omul să nu existe. N-
am putut niciodată să renunţ la 
ideea de figurativ şi să fug în 
abstract.” Luând în considerare 
cuvintele sale, putem fixa un prim 
reper pentru a dezvolta posibile 
comentarii şi analize asupra operei 
sale sau, pur şi simplu, ne putem 
opri la această tranşantă confesiune. 
Corpul uman este centrul 
gravitaţional în jurul căruia artistul 
dezvoltă căutările sale 
interpretative, lucid sau instinctiv, 
orientându-se spre zonele stilistice 
ale expresionismului, în general. 
Ecouri ale unor experienţe din 
copilărie, când tânărul artist a fost 
martorul unor ritualuri pricinuite de 
sărbătorile de iarnă, spre exemplu, 
persistă aproape obsesiv. Figura 
umană este pretextul unor plonjări 
expresive în lumea spectacolului, 
fără a se opri la consemnări 
ilustrative. Realitatea sedimentată în 
memoria lui Dinu Huminiuc 
cuprinde un perimetru personal clar 
delimitat. Ea aminteşte de universul 
satului şi de obiectele semnificante 
atunci când reprezintă, grupate într-
o rostogolire poznaşă, un grup de 
boluri din lut ars, spre exemplu. 
Peşti puşi în ţepuşe, sperietori şi 
altfel de forme amintesc de 
experienţele ancestrale pe care 
pictorul le poartă cu sine. 
Compoziţiile lui Dinu Huminiuc 
sunt tensionate, neliniştite. Pictorul 

extrage subiectul din realitate, 
considerând că aceasta nu e altceva 
decât staţia premergătoare înainte 
de a se lansa în <devorarea> lui 
pentru a extrage elementele 
esenţiale pe care, apoi, cu autoritate, 
le reordonează în compoziţie după 
logica proprie. El creează astfel o 
nouă realitate, transfigurată prin 
metafore şi simboluri plastice care 
poartă marca sa. Cu aceeaşi 
autoritate prin care dirijează liniile 
pentru a structura armăturile 
compoziţiilor, Dinu Huminiuc 
subordonează culoarea, aservind-o 
expresivităţii. El armonizează cu 
discernământ pentru consolidarea 
unităţii ansamblului şi plasticităţii, 
pentru ca privitorul să recepteze 
corect mesajul propus.  
 Contrar aparenţelor de calm 
şi detaşare, Dinu Huminiuc este un 
artist dominat de neliniştile şi 
îndoielile conflictuale cu sine însuşi, 
pentru a descifra căile de 
transfigurare a lumii în care trăieşte 
într-o cheie proprie prin fiecare 
lucrare. El este preocupat de 
definirea codului personal de 
interpretare a subiectelor extrase din 
adevărurile existente în câmpul său 
vizual. Din aceste permanente 
frământări se nasc compoziţiile sale 
în care - între cele patru limite ale 
cadrului - diagonale şi unghiuri 
surprinzătoare, uneori agresive, 
alternând cu forme rotunde dar nu 
molatice, se află într-o confruntare 
alertă. Ele par a se asocia ca să 
neutralizeze traseele orizontale care 
semnifică liniştea şi calmul. Dinu 
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Huminiuc vrea să fie auzit. Acest 
fapt pare a dori să ni-l transmită prin 
fiecare tablou. El are ceva de spus, 
iar privitorul nu trebuie să rămână 
indiferent.  
 Un capitol spectaculos al 
creaţiei lui Dinu Huminiuc este cel 
care conţine picturile murale cu 
tematică creştin ortodoxă. Aici 
pictorul este constrâns de reguli şi 
canoane care limitează  destul de 
sever libertatea de interpretare. 
Acest fapt nu acţionează însă 
distructiv, ci dimpotrivă, relevă 
siguranţa cu care artistul stăpâneşte 
suprafeţele mari, susţinând cu 
măiestrie dinamismul compoziţional 
în structura reprezentării, punerea în 
acord a tonurilor de culoare, 
limitându-se la o paletă strictă în 
raport cu subiectul figurat.  

 Incursiunea sumară 
încercată prin cuvintele de mai sus 
asupra artei şi personalităţii 
pictorului Dinu Huminiuc este o 
<însemnare> pentru cartea 
destinului său, ca o recompensă 
meritată pentru talentul şi 
perseverenţa sa, împlinite prin 
creaţiile săvârşite până acum spre 
bucuria celor care le-au privit. 
Timpul este încă partenerul său, 
apropiindu-l de vârsta de aur a 
creaţiei, când sintezele conceptuale 
şi măiestria facerii operelor îi vor 
încununa existenţa. Contemporanii 
săi şi cei ce-i vor urma îi sunt 
încrezători aliaţi pentru că <ars 
longa, vita brevis> (arta este lungă, 
viaţa este scurtă). 

    
    

 Decembrie 2010  
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CENTENAR CZESŁAW MIŁOSZ (1911 – 2004) 
 

 Mă socotesc printre persoanele 
care mai cred că cititul trebuie să 
preceadă scrisul. Şi cum lectura poate fi 
un proces complicat, uneori chiar 
enigmatic (dacă e realizată reflexiv şi nu 
tranzitiv – ca să folosesc termenii lui T. 
Vianu), am ajuns în spaţiul poeziei 
poloneze. Nu este exclus ca „direcţia” să-
mi fost sugerată de amintirea unei 
conferinţe pe care am ascultat-o în 
ianuarie 2010, la Universitatea din Haifa, 
şi în care o profesoară de origine 
poloneză demonstra că, în vremea 
comunismului, poezia din ţara ei a 
reprezentat o formă de rezistenţă 
intelectuală (iată că nu suntem singurii 
care dezbatem „rezistenţa prin cultură”). 
Astfel, numele lui Czesław Miłosz (1911, 

Szetejnie, Lituania – 2004, Cracovia, Polonia) a devenit inevitabil.  
 Dar mi-am dat seama, cu această ocazie, că în România nu avem până la 
ora asta un volum (tradus) cu opera poetică a laureatului Premiului Nobel pentru 
literatură din 1980 (situaţie similară şi în alte cazuri, precum al rusului Joseph 
Brodsky sau al cehului Jaroslav Seifert – acesta măcar e „vizibil” într-o carte de 
memorii scoasă de Edit. Art). Am înţeles „urgenţa” care a guvernat politica 
editorială de după revoluţie şi e lăudabil faptul că au apărut mai multe ediţii 
româneşti ale eseului Gândirea captivă (la Edit. Humanitas), dar parcă din punct 
de vedere strict literar mai mult contează publicarea eseurilor din Ţinutul Ulro 
(Edit. Allfa, 2002). Totuşi, ne lipseşte cartea care să ne reveleze dimensiunea 
poetică a lui Czesław Miłosz.  
 Pe de altă parte, subiectiv vorbind, când am citit cele câteva poeme ale lui 
din antologia Poezia poloneză contemporană, alcătuită şi tradusă de Nicolae 
Mareş (Edit. Dacia, 1981), am dat peste o „Ars Poetica” menită să te pună pe 
gânduri şi să te provoace: „Mereu am tânjit după o formă mai încăpătoare, / care 
să nu fie nici prea poezie şi nici prea proză - / formă care să ne permită 
înţelegerea fără să supărăm pe nimeni, / nici pe autor nici pe cititor. Formă care 
să nu chinuie pe nimeni. /.../ Despre ce spun aici, poezie, acord nu există, / căci 
versuri se pot scrie rar şi fără plăcere, / dintr-o obligaţie neplăcută, sperând însă / 
că spiritele bune şi cele rele în noi îşi au instrumentul.” Dincolo de ironie, se simte 
aici un subtil aer postmodern care m-a îndemnat să merg mai departe şi să încerc 
să-l desluşesc pe poetul Czesław Miłosz. (E.N.) 
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POEME DE CZESŁAW MIŁOSZ 
 
Conversaţie cu Jeanne 
 
Să nu mai discutăm filosofie, Jeanne, să ne aşezăm. 
Atâtea cuvinte şi cantitatea de hârtie, da, care poate să le suporte... 
Ţi-am spus adevărul despre mine şi înstrăinările mele. 
Am încetat să mă sinchisesc de viaţa mea diformă. 
Nu era mai bună şi nici mai rea decât tragediile unui om obişnuit. 
După mai mult de treizeci de ani, am ajuns să nu ne mai înţelegem 
cum se întâmplă acum, pe insula de sub cerul tropicelor. 
Am alergat prin ploaie, soarele a revenit o clipă,  
şi m-am muiat, orbit de parfumul frunzelor de smarald. 
Am plonjat în spuma de pe linia resacului, 
Am înotat departe, acolo unde orizontul se confundă cu hăţişul de bananieri, 
cu piticele mori de vânt ale palmierilor. 
Şi sunt mereu apostrofat: că nu exist în opera mea, 
că nu mă îndoiesc suficient de mine însumi, 
cum am putut afla de la Karl Jaspers, 
că dispreţul meu pentru opiniile acestei vârste e prea slab. 
Alunec pe un val şi privesc norii albi. 
Ai dreptate, Jeanne, nu mă pricep să am grijă de salvarea sufletului meu. 
Unii sunt aleşi, alţii încearcă mai mult decât pot. 
Eu îl accept aşa cum mi-a fost dat, e adevărat. 
Nu pretind demnitatea bătrâneţii înţelepte. 
Fără multe vorbe, mi-am ales casa acolo unde e acum, 
între lucrurile acestei lumi, care există şi din această cauză ne farmecă: 
nuditatea femeii pe plajă, cupele bronzate ale sânilor ei, 
hibiscus, alamanda, un crin roşu, devorând 
cu ochii, cu buzele, cu limba, sucul de goyave, sucul de prune de Cythera, 
romul cu gheaţă şi sirop, orhideele. 
Într-o pădure tropicală, unde copacii se ţin zdravăn de picioroangele  
        rădăcinilor. 
Moartea, spui tu, a mea şi a ta, din aproape-n aproape, 
am suportat-o şi acest pământ sărman nu e de ajuns. 
Pământul negru – roşcat al grădinilor de zarzavaturi 
va fi aici, fie că vrem să-l vedem fie că nu. 
Marea, cum face azi, va respira din adâncuri. 
Cultivând puţin, voi dispărea în imensitate, din ce în ce mai liber. 
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Devotament 
 
Voi, cei pe care nu pot să-i disting, 
ascultaţi-mă. 
Încercaţi să înţelegeţi acest discurs simplu, căci mi-e ruşine de altul. 
Vă jur, nu există în mine o magie a cuvintelor. 
Mă adresez vouă cu liniştea unui nor sau a unui copac. 
Ceea ce pe mine m-a întărit, pentru voi a fost mortal. 
Voi amestecaţi sfârşitul unei ere cu începutul alteia noi,  
inspiraţia urii cu frumuseţea lirică,  
forţa oarbă cu forma împlinită. 
Iată valea râurilor poloneze puţin adânci.  
Mergem prin pâcla albă 
şi vântul ne aduce strigăte de pescăruşi pe mormânt 
când vorbesc cu noi. 
Ce este poezia care nu salvează 
naţiuni sau oameni? 
Un troc cu minciunile oficiale, 
un cântec de beţiv al cărui gât va fi tăiat imediat, 
lecturi pentru studentele din anul doi. 
Îmi doresc poezia bună fără să o ştiu, 
ca să descopăr, la sfârşit, ţelul ei salvator, 
chiar în sensul în care primesc un salut. 
Ei o împrăştie peste morminte ca meiul sau grăunţele de mac 
să hrănească morţii care vin deghizaţi în păsări. 
Am pus cartea aici pentru voi, care aţi vegheat 
şi atunci va trebui să-mi întoarceţi vizita. 
 
 
Misiune 
 
Cu frică şi tremurând, mă gândesc să mă avânt în viaţă 
doar dacă sunt lăsat să fac o mărturisire publică, 
schiţând un tablou despre mine şi epoca mea: 
ni s-a aprobat să strigăm în limba piticilor şi a demonilor 
dar cuvintele pure şi generoase ne-au fost interzise 
sub spectrul pedepsei ferme că acela care va îndrăzni să pronunţe unul 
va fi considerat un om pierdut. 
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Socoteală 
 
Istoria prostiei mele a umplut multe cărţi. 
Câteva s-au ocupat de agresiunea împotriva conştiinţei, 
ca zborul unui fluture de noapte care, de ar fi fost sincer, 
ar fi avut tendinţa totuşi să se apropie de flacăra lumânării.  
Altele se refereau la uneltele anxietăţii tăcute, 
murmurul lor minuscul, presupun, fiind ignorat.  
Aş fi vrut să tratez separat, cu satisfacţie şi mândrie, 
timpul în care eram printre adepţii lor, 
care se împăunează victorioşi, fără urmă de îndoială,  
dar fiecare dintre ei avea un subiect, dorinţa,  
numai a mea – dar nu, deloc, vai 
am fost vânat pentru că vroiam să fiu asemeni celorlalţi.  
Mi-era teamă de sălbăticie şi de neruşinare.  
Istoria prostiei mele nu va fi scrisă. 
În plus, e târziu. 
 
 
Uitaţi 
 
Uitaţi suferinţa  
pe care aţi produs-o altora. 
Uitaţi suferinţa 
pe care alţii v-au produs-o. 
Apele curg şi curg 
scânteile sar şi dispar, 
mărşăluiţi pe pământ şi uitaţi. 
Uneori se aude un refren îndepărtat. 
Ce înseamnă asta, v-aţi întrebat, cine cântă? 
Un soare tânăr se încinge. 
Un nepot şi după el altul se nasc. 
Sunteţi conduşi de mână încă o dată. 
Numele râurilor vă aparţin. 
Râuri ce par fără sfârşit! 
Câmpuri lăsate în paragină,  
turnurile oraşelor nu mai sunt cum erau. 
Vă sprijiniţi de pragul mut. 
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Poem pentru sfârşitul secolului 
 
Când totul mergea bine  
şi noţiunea de păcat dispăruse 
şi pământul era pregătit  
să chefuiască şi să se bucure 
pentru pacea universală, 
fără religii şi utopii, 
eu, din motive necunoscute,  
înconjurat de cărţi, 
de profeţi şi de teologi, 
de filosofi, de poeţi, 
mai căutam un răspuns, 
încruntat, năzuros, 
trezindu-mă noaptea, bombănind în zori. 
Ceea ce mă făcea atât de mohorât 
era cumva ruşinos. 
Vociferările zgomotoase dovedeau 
lipsă de tact şi de prudenţă. 
Semănau chiar cu un atentat 
la sănătatea umanităţii. 
Vai, memoria nu vrea  
să mă părăsească 
şi în ea sălăşluiesc fiinţe, 
fiecare cu propria durere,  
fiecare cu propria moarte, 
cu propria grijă. 
Şi atunci de unde inocenţa 
de pe plajele paradisiace şi 
cerul impecabil 
propovăduit la lecţia  
de igienă a bisericii? 
Pentru că toate au fost demult? 
Unui om credincios 
- aşa spune o poveste arabă –  
Dumnezeu i-a declarat maliţios: 
„Dacă nu aş fi dezvăluit nimănui 
păcatul din care v-aţi născut, 
m-aţi mai fi slăvit?”. 
„Şi eu, a răspuns credinciosul, 
dacă aş fi dezvăluit  
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cât eşti de milostiv, 
nu te-ar mai fi luat în seamă.” 
Spre cine să întorc 
această problemă gravă 
şi vinovăţia durerii  
din alcătuirea lumii, 
dacă aici – jos, 
şi acolo – sus,  
nici o putere nu poate opri 
cauza şi efectul? 
Bănuitor, nu-mi amintesc 
mortul de pe cruce, 
deşi în fiecare zi el moare,  
singur, cu toată iubirea 
care, fără obligaţia de a fi fost  
consimţită şi aprobată 
ca să existe, tot există,  
Inclusiv piroanele torturii. 
Enigmă absolută. 
Incredibil complex. 
Mai bine mă opresc aici. 
Aceste cuvinte nu sunt pentru oameni. 
Binecuvântată fie bucuria. 
Podgorii şi recolte. 
Chiar dacă nu toată lumea 
a primit darul păcii. 
 
 
Maturitate târzie 
 
Nu imediat, nu mai târziu decât aproape de anul meu 80, 
am simţit o deschidere portuară în mine şi am intrat  
În seninul zorilor. 
În cealaltă viaţă strămoşii mei sunt gata de plecare, precum navele, cu 
durerea lor. 
Şi ţările, oraşele, grădinile, golfurile 
foarte mult apropiate acum de penelul meu 
sunt pregătite să fie descrise mai bine ca înainte. 
N-am fost despărţit de popor, 
tristeţea şi compasiunea ne unesc. 
Uităm – spuneam – că toţi suntem copiii regelui. 
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De unde venim noi nu există deosebire  
între da şi nu, între este, a fost şi va fi. 
Nefericiţi cum eram, n-am folosit mai mult de o centime 
din darul primit pentru lunga călătorie. 
Clipele de ieri au fost secole –  
o lovitură de sabie, pictatul genelor în faţa oglinzii 
din metal polizat, lovitura mortală de puşcă, o caravelă 
repezindu-şi carena spre un recif – ei locuiesc în noi 
şi aşteaptă o împlinire. 
Am ştiut mereu că voi fi un lucrător în vie, 
cum sunt toţi bărbaţii şi femeile care trăiesc în acelaşi răstimp,  
fie că înţeleg asta, fie că nu. 
 
    Prezentare şi traduceri de Emil Nicolae 
 
 
WITOLD GOMBROWICZ: 
 

 „Miercuri (1954). 
 Miłosz: La prise du pouvoir (Luarea 
puterii). O carte tare: pentru mine Miłosz este o 
trăire. Unicul scriitor din emigraţie pe care furtuna 
l-a pătruns cu adevărat. Pe alţii, nu. Ce-i drept, au 
stat şi ei în ploaie, dar sub umbrelă. Miłosz a fost 
muiat până la piele, iar în urmă uraganul a smuls 
de pe el şi haina – s-a înapoiat în pielea goală. 
Bucuraţi-vă, decenţa a fost satisfăcută! Măcar 
unul dintre voi este gol. Voi, ceilalţi, sunteţi 
indecenţi, cu pantalonii şi scurtele voastre de 

diverse modele, cu cravatele şi batistele voastre. Ce ruşine! 
 Nu lipsesc dintre noi talentele; încântător este, de pildă, romanul lui 
Josef Mackiewicz, Prietenul Flor, iar Straszewicz a ţâşnit ca o cascadă de 
umor, dar nici unul dintre ei nu este destul de iniţiat. Miłosz ştie. Miłosz şi-a 
aţintit privirea şi a avut revelaţia – în străfulgerările furtunii i s-a arătat 
ceva... meduza vremii noastre. Miłosz a căzut pustiit de Gorgonă. 
Pustiit? Poate că e prea mult. Iniţiat? Oare nu-i prea mult, sau, mai curând, 
nu este prea pasivă această iniţiere? Să-ţi asculţi cu atenţie epoca? Da. Dar 
să nu te supui timpului. E greu de vorbit despre asta în baza operelor sale în 
proză de până acum – Gândirea captivă şi Luarea puterii, precum şi a 
volumului de versuri Lumina zilei – deoarece tematica lor este specială: 
recapitularea unei anume perioade, precum şi mărturie şi avertisment. Simt 
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însă că Miłosz a îngăduit istoriei să-i impună nu numai tema dar şi o anume 
atitudine pe care aş denumi-o atitudinea omului răsturnat. 
 Oare Miłosz nu luptă? Ba da, dar numai cu mijloacele pe care le 
acceptă adversarul, ai zice că le-ar fi dat crezare comuniştilor că este un 
intelectual zdrobit şi s-a angajat în ultima luptă, eroică, în calitate de 
intelectual zdrobit. Acest milog îndrăgostit de goliciunea sa de Iov, acest ins 
falimentar împătimit în faliment, ăi-a restrâns de bunăvoie posibilităţile unei 
opoziţii eficace. Greşeala lui Miłosz – eu aşa o văd şi este o greşeală destul 
de răspândită – constă în aceea că se reduce pe sine la dimensiunea fericirii 
pe care o descrie. Speriat de frazeologie, interzicându-şi dreptul la orice fel 
de lux, Miłosz, leal şi onest faţă de fraţii săi în restrişte, doreşte să fie la fel 
de sărac ca ei. O asemenea intenţie la un artist este nevrednică de esenţa 
acţiunii sale, pentru arta înseamnă lux, libertate, joc, vis şi forţă, arta se 
naşte nu din sărăcie ci din bogăţie, se naşte atunci când eşti sub scut, nu pe 
scut. Arta are în sine ceva triumfal chiar şi atunci când îşi frânge mâinile. 
Hegel? Hegel nu are prea multe în comun cu noi, deoarece noi suntem dans. 
Omul care nu va îngădui să fie sărăcit va răspunde creaţiei marxiste printr-o 
altă creaţie, surprinzătoare ca bogăţie a vieţii, nouă şi imprevizibilă. Oare 
Miłosz a avut forţa necesară pentru a se descâlci din dialectica în care s-a 
ferecat? 
Dacă nu, ştiu că nu e din lipsă de putere, ci datorită excesului de loialitate. 
Nu se cuvine ca talentul să fie prea loial. Loialitatea înseamnă mărginire, pe 
când talentul trebuie să tindă spre necuprins. Dacă ar fi fost prea loial faţă de 
ou, Columb n-ar fi descoperit America. Mai există multe Americi 
nedescoperite. N-am ajuns încă la marginile continentului nostru. 
 Iată dialogurile pe care le port cu Miłosz în timp ce-l citesc, dar ştiu 
prea bine că sunt convorbiri pline de nerăbdare. Cărţile lui ne oferă o 
realitate nouă, scopul lor deosebit de important este de a ne familiariza cu 
istoria. Transformarea – acest cuvânt cheie al artei – va veni mai târziu.” 
 
    (cf. Witold Gombrowicz, Jurnal,  
    ed. rom. 1998, trad. Olga Zaicik) 
 
 
CZESŁAW MIŁOSZ: 
 
 „Eu şi Gombrowicz. Atât de puţin asemănători, străni cu adevărat, 
am fost împinşi alături unul de celălalt de către circumstanţe exterioare. 
Istoria popoarelor îşi are tainele ei şi lor le aparţine vocaţia cuvântului 
polonez, scris pe diferite meleaguri străine. Doi emigranţi, hrăniţi cu pelin 
de către emigraţia poloneză, cât timp nu a aflat de la străini şi de la cei sosiţi 
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din Polonia că aveam o oarecare valoare, ne-am arătat reciproc prietenia. Nu 
l-am cunoscut înainte de război şi nu am stat la măsuţa lui de la cafenea, dar 
când locuia în Argentina, iar eu mă aflam în Franţa, între noi s-a stabilit o 
relaţie de colegialitate fără a schimba scrisori ăi ne-am exprimat unul faţă de 
celălalt cu respect, chiar când era vorba de polemică. Mai târziu, în 
orimăvara anului 1967, au existat două luni când ne vedeam la fiecare 
câteva zile la Vence, de obicei în grupul Gombro, Janka, Rita şi eu. Nu ştiu 
dacă Gombrowicz mă preţuia ca spirit sau ca poet, mai degrabă probabil ca 
spirit, de altfel, despre poezie nici nu discutam ăi nici n-aş jura că a citit 
versuri de-ale mele. Mă îndemna să scriu roman, întrucât, aşa cum spunea, 
am dovedit că mă pricep, iar îi spuneam că nu am o părere deosebită nici 
despre roman ca gen, nici despre înclinaţiile mele de prozator. /.../ 
 Când, râzând, i-am spus că am publicat o antologie de poezie polonă 
contemporană în engleză şi că pregătesc pentru tipar un manual de istoria 
literaturii polone, s-a arătat scârbit: Cum de doreşti să-ţi pierzi timpul cu 
prostii! Ţi-l închipui pe Nietzsche editând o antologie? Cât despre manual, 
perora că pot comite o asemenea carte, dar numai pentru bani. Dacă am 
făcut-o pentru bani? Ei, fie, pentru bani (din păcate, nu era întru totul 
adevărat). Volumul acesta gros, frumos tipărit, cu ilustraţii, pe care l-a 
primit înainte cu câteva zile înainte de a se sfârşi, i-a făcut, din câte ştiu, o 
mare plăcere, ţinându-l lângă el pe pat şi răsfoindu-l (nu cunoştea engleza), 
iar fotografia lui mare, pe o pagină întreagă, confirma că, iată, el, acel 
Gombrowicz mic şi caraghios, se afla alături de cei serioşi, pe care viitorul 
profesor Pimko trebuie că-i admiră, fiindcă oricare dintre ei era bard. /.../ 
 Scopul meu nu este de a contura un portret psihologic. Întrucât însă 
intenţionez să pătrund într-un labirint nu chiar obişnuit, nu ar trebui să apar 
ca un subiect impersonal al ideilor, dimpotrivă, consider că va fi mai bine 
dacă mă voi zbate pentru a lăsa cititorului o alegere uşoară, în cazul că va 
dori să respingă ideile mele. S-ar putea să mă însoţească, de asemenea, 
raţiuni mai profunde, înclinaţia permanentă spre îndărătnicie, pe care 
Gombrowicz o aprecia la mine, fiindcă vedea în ea cel puţin o afinitate între 
noi. Trebuie să anesteziem în noi ceea ce este pentru a putea ajunge la ceea 
ce va fi; după părerea lui, şi eu am folosit acest principiu, de aceea încă pe 
vremea când era în Argentina a alcătuit un monolog: 
Sunt Miłosz, trebuie să fiu Miłosz, 
Fiind Miłosz, nu doresc să fiu Miłosz, 
Îl ucid în mine pe Miłosz pentru a 
fi Miłosz într-o şi mai mare măsură... 
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 Acest monolog îl redă pe Gombrowicz în cea mai concisă formă şi 
poate avea multe utilizări, de exemplu în disputa cu polonitatea; este de 
ajuns să se schimbe un singur cuvânt: 
Sunt polonez, trebuie să fiu polonez, 
Fiind polonez, nu doresc să fiu polonez, 
Îl ucid pe polonezul din mine pentru a 
fi polonez într-o şi mai mare măsură... 
 
 În intenţia lui Gombrowicz, acest monolog avea să redea, de altfel, 
atitudinea mea faţă de poezie: 
Sunt poet, trebuie să fiu poet, 
Fiind poet, nu doresc să fiu poet, 
Îl ucid pe poetul din mine pentru a 
fi poet într-o şi mai mare măsură...” 
 
    (cf. Czesław Miłosz, Ţinutul Ulro. Eseuri,  
    ed. rom. 2002, trad. Const. Geambaşu) 
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WILLIAM TREVOR 
 
 
 

 
 
 
Născut pe 24 mai 1928, William 

Trevor este un scriitor deosebit de 
prolific, făcându-se remarcat prin 
romanele sale, dar mai ales prin proza 
sa scurtă. Acest Cehov al Irlandei, cum 
a fost el supranumit, sondează 
tenebrele sufletului uman tratând teme 
precum singurătatea, regretul, 
pierderea, adulterul, tensiunile politice 
şi religioase din Irlanda şi 
repercusiunile lor asupra mediului 
social. Fin psiholog, Trevor reliefează 
în aproape fiecare operă înstrăinarea 
personajelor, iar atmosfera intrinsecă 
are o tentă macabră, de o luciditate 
dezolantă. Stilul este unul simplu, clar, 
nu comportă cataracte, este atins de un 

umor uneori savuros, alteori negru, iar discursul epic nu dispune de artificii 
narative ieşite din comun. S-a aflat de trei ori pe lista scurtă a Premiului 
Booker, iar volume de proză scurtă precum „Cheating at Canasta” au 
căpătat în scurt timp o dimensiune clasică, au devenit adevărate pietre de 
hotar ale speciei literare. 
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Femeia casei 
 

      o proză de William Trevor  

-Păi, cam asta ar fi, spuse bărbatul invalid. Dar trebuie să fiţi cu băgare de 
seamă. Trebuie să aveţi grijă de mortar. 

Cei doi bărbaţi care veniră la fermă se sfătuiră, fără să scoată vreun cuvânt,  
încuviinţând doar din cap şi gesticulând.  Apoi sugerară  un preţ  pentru  
vopsirea pereţilor exteriori ai casei, bătrânul însă le spuse că era prea mult. 
El pomeni apoi o sumă  mai mică, adăugâng că atât plătise ultima dată.  Cei 
doi bărbaţi care veniră să caute de lucru amuţiră. Cel mai înalt dintre ei îşi 
ridică puţin pantalonii. 
- Dacă merge aşa, împărţim ce rămâne! le spuse bărbatul cel invalid. 
Păstrând tăcerea, cei doi bărbaţi clătinară din cap 
-Dacă nu vă convine, pe aici vi-i drumul!” zise invalidul 
Nu se clintiră din loc, de parcă nu ar fi înţeles. Era un şiretlic de-al lor acela 
de a se preface că nu înţeleg, de a se încrunta şi a face pe-a nedumeriţii, 
deoarece, în orice discuţie, era uneori bine să pari zăpăcit. 
„ Vorbim de două rânduri de vopsea, nu?”  se interesă invalidul. 
Bărbatul cel înalt îi spuse că da. Era mai în vârstă decât tovarăşul său, 
începea deja să încărunţească, fără îndoială înainte de vreme căci amândoi 
aveau vreo douăzeci de ani. 
- Ce rămâne împărţim, nu? repetă invalidul. Două rânduri de vopsea , restul 
împărţim!? 
Bărbatul mai tânăr, care avea faţă rotunjită ca o lună şi purta ochelari cu 
rama subţire, sugeră un alt preţ. Îşi opri privirea asupra lespezii cenuşii şi 
crăpate din bucătărie, aşteptând un răspuns. Bărbatul cel înalt, cu mâinile 
lungi şi sfrijite ce-i atârnau pe lângă un trup la fel de sfrijit, sorbi violent 
aerul printre dinţii încleştaţi, după cum îi era obiceiul. Dacă trecuseră 
nouăsprezece ani(precum li se spusese) de la ultima vopsire a casei, atunci 
suma aceea,credeau ei, ar fi fost prea mică pentru efortul pe care aveau să-l 
depună. 
- Sunteţi polonezi?  îi întrebă invalidul. 
Încuviinţară. Uneori obişnuiau să pretindă că sunt, alteori nu, depinde de 
părerea pe care şi-o făcuseră în prealabil despre felul în care erau priviţi 
polonezii  în localitatea cu pricina. Erau fraţi, deşi nu păreau să fie. Şi nu 
erau polonezi. 
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O pisică neagră se furişă  prin bucătărie, în căutare de şoareci ori insecte.  
Uneori se năpustea asupra vreunei bucăţi de scoarţă desprinse de pe lemnele 
de foc, ori asupra vreunei umbre. Bărbatul cel tânăr spuse că vopsitul avea 
să dureze paisprezece zile,  şi aveau să lucreze şi sâmbăta; apoi se ivi din 
nou problema costului. Conveniră asupra unui preţ. 
- Hârtii, zise bărbatul cel înalt, frecând arătătorul de degetul mare. Bani 
gheaţă! 
 

* 
 
Martina conducea încet, precum obişnuia atunci când se întorcea de la 
Carragh.  Nu o dată  o lăsase bătrânul Dodge, fiind nevoită să meargă pe jos 
până la Garajul lui Kirpatrick ca să ceară ajutor. De fiecare dată acelaşi 
mecanic îi spunea că automobilul făcea parte din vechea gardă şi că ar fi 
trebuit să dispară de pe străzi cu cel puţin treizeci de ani în urmă. Dar 
bătrânul Dodge făcea parte din lumea Martinei, îl tolera deoarece îi era 
necesar. Şi, condus încet, te ducea mai mereu la destinaţie. 
În loc de ceafă de porc, Costigan îi strecurase nişte kaiser, cum spunea el  - 
până la jumătate de liră, încasând însă preţul pentru ceafă. Ea însă nu-i 
spunea niciodată nimic. Nu lui Costigan. „Haide vino în magazie să 
alegem”, obişnuia el să-i spună, iar ea îl urma pentru a alege o bucată de 
carne de porc congelată sau pulpele de pui care îi plăceau atât de mult cum 
arată, în timp cel el o pipăia în neştire. Acum însă nu o mai chemă în camera 
frigoriferă , dar zilele când el o făcea prindeau viaţă ori de câte ori se 
întâlneau, nu se întâmpla niciodată să mănânce porc fără ca apoi să îşi 
amintească felul în care el obişnuise cândva să îi refuze banii atunci când ea 
voia să plătească. Şi de momentele în care ascundea banii agonisiţi în 
tabachera Gold Flake pe care o avea la fermă. 
Trecu cu maşina de ţiganii de la Cruce, copii zdrenţăroşi, tunşi scurt, ce 
fugeau desculţ. Femeia pe care zgomotul Dodgeului o scotea din bârlog 
rămânea mereu încremenită, cu privirea pironită, imaginea ei adăsta în 
oglinda retrovizoare.  
- Ţi-l dau pentru patru jumate, îi spusese bărbatul de la Finnally atunci când 
ea întrebase preţul unui cuptor electric ce zăcea în vitrină. Nici nu mă 
gândesc, îşi spunea ea. 
Martina ştiuse cândva ce-şi dorea de la viaţă, acum însă nu mai era sigură de 
asta. Avea în jur de cincizeci de ani şi continua să ia în greutate. Mai 
demult, o căsnicie nechibzuită se dusese de râpă, iar ea rămase în stradă. Nu 
avea copii deşi îşi dorise să aibă, şi se gândea deseori că în ciuda dificultăţii 
unei eventuale întreţineri a copiilor, aceştia i-ar fi conferit un oarecare rost 
în viaţă. 
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Conduse peste pajiştile mlăştinoase, ici adăsta un tractor Bord na Mona 
menit să tundă gazonul , dincolo o remorcă era ancorată în aşa fel încât să 
rămână locului. Nimic nu se mişca, de nouă luni nu mai fusese recoltat 
muşchiul de turbă. Lipsa de activitate era apăsătoare, iar locul arăta mereu la 
fel. 
Se întoarse la Laughil, urmând şoseaua întunecată de copacii ce se 
spânzurau asupră-i. Nu reuşea să-şi amintească când dăduse ultima dată, în 
călătoria ei, de un alt automobil. Încetase să mai încerce. Nu mai conta. 
 

* 
 
Cei doi bărbaţi plecară cu maşina, mulţumiţi că găsiseră de lucru, vorbind 
despre bărbatul care-i întâmpinase şi care-i invitase înăuntru atunci când au 
bătut la uşă.  Tot timpul cât ei s-au aflat acolo, el a rămas în scaunul său 
lângă sobă, iar după ce au convenit asupra preţului le-a spus să se ducă în 
bucătărie şi să aducă o sticlă de whisky. A gesticulat nerăbdător văzând că ei 
nu înţelegeau, ducând pumnul la gură, lăsând capul pe spate, pumnul 
urmând mişcarea capului, până când ei s-au prins că era vorba despre băut. 
El fusese bine dispus. Iar ei, gândise el, au fost îndeajuns de ageri încât, 
văzând cele trei pahare pe bufet, le-au pus numaidecât pe masă. Au şovăit 
doar pentru o clipă, apoi au desfăcut sticla. 
- Ştim şi noi despre Polonia, spusese el. Un popor catolic ca şi noi. Vom bea 
ca să udăm munca, nu-i aşa? 
I-au tot turnat whisky atunci când el le întindea paharul. Au mai băut şi ei 
înainte de plecare. 
 
- Cine a trecut pe-aici? 
Vorbind, ea aşeză pe masă ceea ce cumpărase. Sticla de whiskey era acolo, 
unde el nu putea ajunge, două pahare goale lângă ea, el însuşi cu un pahar 
gol în mână. I-l întinse, era felul său de a o ruga să îi mai toarne (niscaiva). 
Nu are să se oprească acum, gândi ea; are să-i ceară până ce sticla se 
golea, apoi are s-o întrebe dacă mai e vreuna nedesfăcută, iar ea are să-i 
spună că nu, deşi mai erau. 
„O dubă albastră” spuse ea turnându-i băutură, întrucât nu avea nici un rost 
să nu o facă. 
-  N-am de unde să ştiu ce culoarea avea. 
- Era o dubă albastră în drum. 
- Ai luat tot ce era pe listă? 
- Da 
- Am avut oaspeţi, spuse el dintr-odată de parcă subiectul era unul cu totul 
nou. Băieţi buni, Martina. 
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- Cine? întrebă ea din nou 
El voia înapoi lista şi bonul de cumpărături. Cu ciotul său de creion, special 
menit pentru acea sarcină, el tăia de pe listă obiectele pe care ea le scotea 
din pungi. Pe vremea când Costigan se ţinea încă de şotii, ea se delecta cu 
astfel de înşelătorii, cu restul exact pus pe masă, iar ceea ce reuşise să 
agonisească ascuns prin haine în aşteptarea momentului când avea să urce 
sus şi să depună banii în tabachera Gold Flake. 
- Flăcăi polonezi, zise el. Ne vor vopsi casa de jur împrejur.  Îi mai 
spuse că era vorba de două rânduri de vopsea şi că lucrul avea să dureze 
două săptămâni. 

- Ai înnebunit? 

- Băieţi catolici, băieţi buni. Am stat la un pahar. 

Ea îl întrebă de unde bani, iar el, la rândul lui, o întrebă despre ce bani 
vorbea. Asta era meteahna lui, iar a ei era aceea de a-l întreba de unde atâţia 
bani, deşi ştia că erau destui. Odată adusă în discuţie, problema dăinuia. 
- De câţi bani te-au curăţat? 

Cu prefăcută răbdare, el îi explică cum că plătise doar materialele. Dacă 
avea să fie mulţumit de lucru, avea să îi plătească când îl vor fi sfârşit. 
Martina nu-i zise nimic. Nervoasă, deschise unul din cele două sertare ale 
şifonierului, întinse mâna până la fundul acestuia şi scoase un teanc de 
bancnote euro, hârtii de cinci şi zece într-o legătură, hârtii de douăzeci şi 
cincizeci în legături separate, o singură legătură de o sută. Ştia că el îi rugase 
să ia ei înşişi banii, întrucât el nu ajungea acolo. Ştia că ei văzuseră suma 
rămasă acolo. 
- De ce ar mai zugrăvi oamenii casa, când tot ceea ce trebuie să facă e să 
pună simplu mâna pe bani? 

El clătină din cap. Îi spuse încă o dată că zugravii erau băieţi catolici, băieţi 
buni. Îi repetă că lucrul avea să fie sfârşit în două săptămâni, vocea sa 
îngreunată de răbdarea prefăcută.  Ştia toată lumea, îi zicea el, de 
meşteşugul pe care polonezii îl purtaseră cu ei în Irlanda. Sunt o adevărată 
mană cerească, îi zicea el.  Ea nici nu avea să le observe prezenţa. 
 

* 
 
Cumpărară vopseaua din Carragh, şi se interesară de câte ceva legat de 
zidărie. 
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-Tencuiţi-o! zise bărbatul arătându-le cuvântul pe o cutie de vopsea. La 
exterior merge întâi tencuită. 
Înţeleseră. Apoi explicară cum că primiseră bani în avans pentru materiale şi 
plătiră suma ce le fusese scrisă pe o foaie. 
- Sunteţi polonezi, nu-i aşa? întrebă bărbatul 

Trecutul lor era unul neobişnuit. Născuţi într-o comunitate de supravieţuitori 
fără ţară, în munţii ce ţineau cândva de Carinthia, limba lor un dialect 
animat de cuvinte din alte vreo douăsprezece limbi, ei erau luaţi acum drept 
ţigani.  Îşi aduceau aminte de o copilărie rătăcitoare înţesată de locuri fără 
nume, de o viaţă dusă în corturi, de silenţioasele treceri nocturne de hotare, 
de perpetua căutare a unui loc mai primitor. Îşi părăsiseră familia, să fi avut 
vreo treişpe, paişpe ani, gândeau ei, fără remuşcări. De atunci vieţile lor fură 
ceea ce ei înşişi deveniseră: nişte indivizi care ştiau ce au de făcut, 
cunoşteau rânduiala fiecărei trebi, ştiau să cumpere ceea ce era de cumpărat; 
ştiau să se descurce. Oriunde s-ar fi aflat se sustrăgeau din calea a ceea ce ei 
nu numeau sistem, întrucât acesta era un cuvânt necunoscut lor; dar ştiau la 
ce se referea şi mai ştiau că abandonându-se acelei entităţi sau acceptându-i 
stăpânirea,chiar şi numai pentru o vreme, aveau să-şi piardă libertatea. 
Supravieţuirea le era cel mai la îndemână ţel, speranţa lor era aceea că exista 
undeva un loc unde viaţa însemna mai mult decât ceea ce trăiseră până 
atunci. 
Cumpărară  pensule şi vopsea, nişte diluant de care spuneau că au nevoie şi 
nişte liant - li se spusese că trebuiau să aibă mare grijă cu mortarul;  nu 
zugrăviseră în viaţa lor o casă şi nu ştiau ce era ălă mortar. 
Duba lor era lovită, albastrul era pe alocuri cârpit cu petice de o culoare mai 
închisă,nu avea  asigurare, deşi pe parbriz erau dovezi cum că maşina ar fi 
avut cândva. Dormeau în ea printre lucrurile de care aveau nevoie, păstrate 
în ordine: fel şi fel de unelte pe care le căpătaseră de-a lungul vremii, carafe, 
farfurii, o chiuvetă, cratiţe, tigăi, alimente. 
Fratele mai în vârstă întrebă, în graiul lor, dacă nu s-ar putea lipsi de nişte 
benzină pentru a merge la dărâmături, acolo unde ei înşişi îşi ridicau o casă. 
Fratele mai mic, aflat la volan, încuviinţă din cap îndreptându-se într-acolo. 
 

* 
 

În dormitorul ei, Martina puse înapoi capacul tabacherei Gold Flake, 
pe care o legă apoi cu un elastic.  Se retrase puţin, în dreptul oglinzii 
şifonierului,  îşi cercetă înfăţişarea mustrându-se, îi era ruşine pentru felul în 
care uitase să se mai îngrijească, nu era tocmai obeză, dar nici departe nu 
era, ochii ei de un albastru spălăcit – odinioară cea mai grăitoare trăsătură a 
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sa – se pierdeau acum printre faldurile de carne.  Avea vreo treizeci şi ceva 
de ani când a venit să locuiască la fermă, pe atunci îi păsa de felul cum arăta 
şi se îmbrăca. Îşi şterse rujul pe care Costigan , cu îmbrăţişarea sa brutală, i-l 
întinse în cele câteva minute cât fuseseră singuri. Îşi aranjă lenjeria pe care 
el i-o deranjase. Mirosul de băcănie – un amestec de felii de carne, spray 
contra muştelor şi puii la frigărui ai lui Costigan – trecuse, ca de obicei, de 
pe hainele lui pe ale ei. „Oh, miros de băcănie” obişnuia să spună atunci 
când se afla în bucătărie, iar cineva o întreba. Acum însă nu o mai întreba 
nimeni. 

Ei erau rude îndepărtate şi locuiau împreună la fermă de când mama 
lui murise, cu doisprezece ani în urmă, pentru ca o iarnă mai târziu să moară 
şi tatăl. O altă rudă îndepărtată sugerase căsătoria, de vreme ce Martina era 
pe propriile-i picioare, dar găsea doar ocazional de lucru. Terenul de păşunat 
era împărţit, banii pe arendă veneau anual, şi din când în când mai era 
vândută o parcelă. Vărul ei invalid, care încă din naştere fusese privat de 
libertatea mişcării, trăia cu Martina în termeni contractuali: ea avea să 
moştenească ceea ce rămânea de la el. 

Adeseori oamenii îl credeau mort, deşi nu o spuneau, puteai însă să îţi 
dai seama de asta.  În Carragh îl credeau mort, oamenii de la colţ de stradă 
care nu veniseră nicicând la fermă îl credeau mort; vorbind cu ei o puteai 
simţi. Ea însăşi nu îl pomenea decât atunci când se ivea subiectul. Nu era 
nimic de spus pentru că nimic nu se schimbase, nu era nimic nou de 
remarcat. 

Când ea coborî, el dormea doborât de whiskey şi nu se trezi decât 
deranjat fiind de zornăitul vaselor şi sfârâitul prăjelii mesei de la ora şase. Ei 
îi plăcea să respecte un orar fix, să se supună rigurozităţii sale. Păstra mereu 
întors ceasul cu alarmă pe bufet, fixându-l mereu în funcţie de programul 
radio de dimineaţă şi de seară. În fiecare dimineaţă la prima oră strângea 
ouăle făcute peste noapte. Îl aducea din camera din spate în bucătărie 
imediat ce micul dejun era gata. După ce el termina micul dejun, ea făcea 
paturile şi spăla vasele. Într-o zi plecă la Carragh, părăsind casa pe la două şi 
un sfert; plecarea la ora aceea devenise între timp un obicei. De obicei îl lăsa 
dormind lângă sobă, după cum îi era obiceiul, obicei pe care nu-l încălca 
decât atunci când se lansa în vreo ceartă. Când se întâmpla asta, îl ţinea cât 
era ziua de lungă. 

Vor fi o pacoste, băieţii ăştia! Era nevoită să ridice tonul din cauza 
zgomotului ficatului din tigaie ce împroşca ulei. La cel mai mic zgomot – fie 
al vaselor, al gătitului sau pufăitului oalei sub presiune – îi spunea că nu o 
aude. Ea ştia însă bine că o auzea. 
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Acum îi spuse că nu o aude aşa că ea îl ignoră. Apoi îi spuse că are de 
gând să mai bea un pahar, ea însă continua să îl ignore. 

- Flăcăii ca ei nu-s niciodată o pacoste! Zise el 
Îi mai zise că sunt băieţi îngrijiţi, ceea ce se şi vedea(model de 

traducere pt construcţia aia). Şi că ar fi putut să-i ţină şi ei de urât. 
- Trec luni în şir, iar tu abia că vezi un alt chip de om, Martina! De 

asta îmi dau şi eu seama. Mi-am dat tot timpul seama. 

Ea sparse primul ou, vărsându-i conţinutul în untura cu care unse 
tigaia. Era capabilă să spargă un ou şi să îi verse conţinutul cu o singură 
mână. Acum avea câte două ouă în fiecare mână. 

- E nevoie de un zugrăvit, zise el. 

Ea însă nu-i răspunse. Nu-i spuse că nu avea de unde să ştie asta; cum 
ar fi putut el şti, din moment ce ea nu mai era în stare să îl scoată în curte? 
Erau ani de când ea nu mai era în stare. 

- Îmi face bine, să ştii, câte-o picătură din whisky-ul ăsta straşnic! 

Dădu drumul la radio, se difuzau cântece de odinioară. 
- Al naibii muzică, zise el. 

Martina nu spuse nimic. Când bucăţile de ficat se rumeniră, ea le 
scoase din tigaie aşezându-le pe farfurii alături de ouă. Apoi îl aduse la 
masă.  Când el ceru whisky ea îi zise că băuse deja destul, iar după asta 
nimeni nu a mai spus nimic în timpul mesei.  După ce terminară de mâncat 
ea îl duse în patul său, o oră mai târziu însă el a început să ţipe, aşa că ea s-a 
dus la el. Se gândi că era vreun vis, dar el îi dădu de înţeles că îl dureau 
pcioarele. Ea îi dădu aspirină cu whiskey, atunci când i le dădea combinat îi 
treceau durerile. 

- Vino să îmi ţii de cald, şopti el, dar ea îl refuză. 

Se întreba deseori dacă nu cumva durerile îi luaseră minţile, dacă nu 
cumva creierul îi fusese atacat la fel ca mai toate părţile corpului său. 

- De ce ţi se spune Martina? continuă el să şoptească. E nume de 
bărbat. De ce ţi se spune aşa? 

- Ţi-am mai spus! 

- Da, mi-ai îndrugat tu multe! 

- Hai, acum pune-te să dormi! 

- Au sosit banii pe arendă? 
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- Hai, înapoi la somn! 

* 
 

Zugrăvitul începu într-o marţi, dat fiind că lunea plouase neîntrerupt.  
Marţea aceea era o vreme frumoasă, însorită, adia o briză uscată şi 
catifelată. Zugravii închiriară două scări mobile din Carragh şi petrecură 
întreaga zi peticind porţiunile unde tencuiala de gips căzuse. Femeia casei, 
pe care o credeau soţia invalidului, le aduse biscuiţi de casă, sifon şi ceai în 
miezul dimineţii, iar atunci când îi întrebă la care ceasuri ale dimineţii şi 
amiezii le-ar conveni ca ea să vină cu gustarea, ei indicară cu arătătorul, pe 
ceasul fratelui mai mare, orele unsprezece şi trei şi jumătate. Apoi le aduse 
biscuiţi şi ceai la exact trei şi jumătate. Rămase să mai vorbească cu ei, le 
spuse de unde anume din Carragh puteau cumpăra cele trebuincioase, se 
interesă şi despre povestea vieţii lor. Zâmbetul ei era ostenit, dar se arătă 
răbdătoare atunci când ei nu înţelegeau câte ceva. Îi privi tot timpul cât 
lucrară, iar când ei o întrebară cum i se pare, ea le răspunse că sunt la fel de 
pricepuţi ca tot meşterul. Până spre seară terminară tencuitul. 

Pentru ziua de miercuri se anunţa o ploaie zdravănă, care se şi abătu în 
plină amiază, adusă din vest de o furtună ameninţătoare. Lucrul nu-şi putea 
urma cursul, aşa că zugravii rămaseră în duba lor, în aşteptarea vremii bune. 
Ceva mai devreme, cât timp lucrau, din casă se auziră voci ridicate, o ceartă 
care lăsa loc liniştii doar pentru a izbucni din nou. Zugravul mai în vârstă, a 
cărui engleză era mai bună decât a fratelui său, îi dădu de ştire acestuia din 
urmă că merele discordiei erau banii şi starea pământului. „Sunt bun numai 
de primit pensie” repeta insistent bărbatul invalid. „ Nu-i aşa că fac numai 
cât cele câteva leţcaie pe care le aduc în casă?” Astfel pensia deveni miezul 
problemei despre care se vorbea atât de aprins,  pensia şi felul în care era 
risipită, pensia şi faptul că invalidul nu o putea păstra doar pentru el. 
Zugravii îşi pierdură interesul faţă de ceartă, vocile însă continuară să se 
aprindă şi se făceau în continuare auzite ori de câte ori unul dintre ei părăsea 
furgoneta pentru a cerceta cerul. 

Mai târziu, în vremea amiezei, renunţară la aşteptare şi plecară cu 
maşina la Carragh.  Întrebând la vopsitorie câte zile avea să mai dăinuie 
vremea rea, li se spuse că prognoza pentru următoarele zile nu era tocmai 
bună. Returnară scările, refuzând să plătească pentru ele de vreme ce nu 
avuseseră ocazia de le folosi. Era un pas înapoi, dar ei erau obişnuiţi cu 
astfel de oprelişti;  întrebând una alta la vopsitorie, dăduseră de un 
constructor care fusese lăsat baltă, iar acum căuta alţi oameni care să lucreze 
la reabilitarea unei mori dezafectate. Omul fusese de acord să-i angajeze cu 
ziua. 
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* 
 
Ploaia îl afecta. Când ploua el nu se mai oprea din bodogănit, ea era la 

rândul ei constrânsă de situaţie, iar atunci când epuiza problema pensiei, 
începea din nou despre sfântul al cărui nume îl purta ea. 

-Povesteşte, continuă el să spună; dacă era seară şi era ciupit, ea nu îi 
răspundea; dar pe timp de zi el se gudura şi fiecare minut se târa mai leneş 
decât minutele ce trecuseră. 

Aşa s-a petrecu şi în dimineaţa când zugravii plecară, luând cu ei 
scările. Ea scormoni tăciunii în sobă pentru a lăsa focul să lumineze. Stând 
în genunchi în faţa lui, simţea cum o cerceta după cum îi era obiceiul. Ai fi 
numai potrivită pentru treaba asta, îi spunea el de fiecare dată când ea îi 
povestea de sfântul ei, ai simţi şi tu mângâierea divină. 

-Povesteşte-mi, îi zise el. 

Ieşi în grădină fără să spună nimic, luând cu ea tava de jar. Ploaia îi 
udă umerii, prelingându-i-se pe faţă, pe gât, pe braţe, furişându-se între sâni, 
îmbibându-se în materialul de culoare cenuşie al rochiei. Apoi, când a 
revenit în casă i-a spus ceea ce el ştia deja, ceea ce voia el să audă:  că din 
trupul Sfintei Martina din Roma a curs, nu sânge, ci lapte sfânt, că Papa 
Urban a ridicat o biserică în cinstea ei şi a compus cântece religioase întru 
pomenirea ei – se găseau şi în breviarul Roman - , că a murit de sabie. El o 
felicită când încheie discursul, ea rămase în spatele lui, nedorind să-l 
privească. Ploaia pe care o aduse în casă se prelingea pe lespedea crăpată. 

 
* 

Zugravii lucrară la repararea morii mai mult decât ar fi trebuit, deşi 
vremea bună se lăsase de ceva timp. Erau mai mulţi bani la mijloc şi era 
vorba şi despre mai multe perspective de lucru pentru viitor: una peste alta, 
trecură nou zile până ca ei să se întoarcă la fermă. Ajunseră dis-de-
dimineaţă, vorbiră în şoaptă şi lucrară repede pentru a recupera, agitaţi 
întrucât se aşteptau să fie muştruluiţi pentru că nu veniseră mai devreme. 
Până la ora opt, faţada casei era tencuită. 

Locul era cufundat în tăcere şi rămase aşa, rotocoale de fum se ridicau 
dintr-unul din hornuri, horn a cărui imagine li se întipărise zugravilor în 
minte în acea zi şi jumătate cât petrecuseră acolo ultima dată. Şi maşina era 
la locul ei, prea mare pentru a încăpea în atelier, partea din spate ieşea în 
afară, era exact cum îşi aminteau. Lucrând în continuare la faţada casei, 
ascultau cu atenţie un eventual zvon de paşi, aşteptau ceaiul de dimineaţă, 
ceaiul însă nu apăru. La amiază, când fratele mai mare se duse până la 
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furgonetă pentru a schimba pensulele găsi tava cu ceai pe capotă. O luă şi o 
duse acolo unde aşezaseră scara mobilă. 

În zilele ce urmară asta deveni un ritual. Încremenirea locului nu era 
deranjată de vreun radio ori de voci.  Nu mai primiră nimic în afară de ceai, 
şi acesta la rândul lui sosea la ceasuri diferite, de parcă înţelegerea cu orele 
unsprezece şi trei şi jumătate fusese dată uitării.  Când mutară scara mobilă 
în curte, descoperiră ceaiul care le fusese deja strecurat pe pragul uşii de pe 
o latură a casei. Câteodată, nu prea des, aruncând câte o privire în casă, 
zugravii o zăreau pe femeia pe care o credeau soţia bărbatului invalid, cel cu 
care băuseră whiskey, cel cu care bătuseră palma pentru zugrăvitul casei.  Se 
întrebau dacă nu cumva femeia aceasta era alta, deşi părea îmbrăcată la fel.  
Vorbiră despre asta, uluiţi de ciudăţenia pe care locul o căpătase între timp, 
se întrebau dacă în acea ţară astfel de schimbări peste noapte erau obişnuite, 
poate chiar des întâlnite. 

La un moment dat, fratele mai mic, de pe scara sa,  o văzu pe femeie 
printr-o fereastră murdară de la etaj.  Stătea aplecată asupra unei mese, cu 
capul pe braţe, de parcă ar fi dormit ori ar fi plâns. Ea îl surprinse privind-o; 
lui, curiozitatea îi amorţi pornirea de a se face nevăzut; nici ea nu-şi feri 
privirea, ci i-o ţintui. 
Chiar înainte de a termina lucrul pentru ziua aceea, în timp ce răzuiau 
vopseaua veche de pe ramele ferestrelor, băgară de seamă că bărbatul 
invalid nu mai era la locul său lângă sobă, şi că de când s-au întors nu i-au 
mai auzit glasul. 

* 
 

Ea spălă ceştile şi farfurioarele de ceai, pe care le pusese la muiat 
pentru a înlătura zahărul rămas. Apoi şterse tava, o uscă şi atârnă prosopul 
jilav pe o sârmă în spălătorie. Nu voia să se gândească la ei, nu vroia să-i 
ştie acolo. Nu vroia să dea ochii cu ei, ceea ce reuşise cu o zi în urmă. Puse 
farfurioarele şi ceştile la locul lor pe poliţă, borcanul de zahăr be bufet sub 
chiuvetă. 

Ciuli urechile, dinspre uşă nu se auzea însă zvon de paşi. Auzi apoi 
zgomotul furgonetei care părăsea curtea. Auzi apoi gâştele în zborul lor, 
venind de la apă, din Dole: era ora lor de sosire.  Odată s-a întâmplat ca 
duba să reapară, zugravii veniseră după ceva ce uitaseră pe acolo. Atunci ea 
a plecat să strângă ouăle de dimineaţă, şi nu s-a întors de pe câmp până ce ei 
nu şi-au luat tălpăşiţa. După asta s-a dus în bucătărie, stând acolo jumătate 
de oră cu ochii ţintă la ceasul de pe măsuţa de toaletă. Apoi a deschis uşa 
din faţă şi cea din spate şi geamurile de la bucătărie, lăsând aerul să intre în 
casă. 

* 
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Locuinţa pe care ei o ridicaseră lângă dărâmături era gata. Folosiseră 
nişte pietre căzute, nişte grinzi care erau încă în stare bună şi un cadru de 
uşă care supravieţuise. Cumpăraseră nişte folii de tablă pentru acoperiş şi 
aflaseră de nişte bârne pe daiboj. „Nu-i rău”, îşi ziceau unul altuia. Prin alte 
părţi au văzut mai rău. 

Pe înserate vorbiră despre bărbatul invalid, – îi cuprindea 
îngrijorarea pe măsură ce discuţia se desfăşura – de vreme ce înţelegerea cu 
privire la plată fusese făcută cu invalidul, femeia ar fi putut foarte bine să 
spună că nu ştia nimic de nicio înţelegere, că suma pe care o revendicau era 
prea mare. Se întrebau dacă bărbatul invalid mai trăia în casa aceea, dacă nu 
cumva fusese dus în altă parte. Se întrebau de ce femeia nu se mai purta ca 
la început. 

* 
 

Ea trase Dodgeul în mijlocul curţii  – portiera din dreapta deschisă, 
motorul pornit - şi aşeză cofrajele de ouă în maşină, unul peste altul, ca în 
fiecare joi. Vrând să plece cât mai repede, înainte de sosirea bărbaţilor, 
încuie în grabă uşile casei, apoi trânti după ea portiera pe care o lăsase 
deschisă. Motorul însă prinse să toarcă tot mai leneş şi se opri înainte ca ea 
să se aşeze la volan. Apoi sosi şi furgoneta cea albastră. 

Ei se îndreptară de îndată spre maşină, cel ce purta ochelari făcu nişte 
gesturi pe care ea nu le înţelese decât după un răstimp. Una dintre 
anvelopele spate pierdea aer. El părea să spună că avea s-o ajute s-o umfle. 
Ea îi spuse că ştia de problema cu cauciucul şi că totul era în regulă aşa. Era 
îngrozită de ideea că Dodgeul avea s-o lase tocmai în acel moment. Învârti 
de două ori cheia în contact, apoi apăsă starterul. Motorul porni imediat. 

- Bună dimineaţa. Bărbatul mai în vârstă fu nevoit să se aplece mult 
până la geamul maşinii, asta din pricina înălţimii sale.  Bună dimineaţa, 
repetă el în timp ce ea, şovăind, dădea în jos geamul maşinii. Mă 
scuzaţi...spuse bărbatul care îi întârzia plecarea. Ea lăsă maşina să alunece 
uşor deşi el se sprijinea de ea. 

- Acum e într-o altă cameră, zise ea. O cameră care îi prieşte. 

 
Nu le spuse că avea de livrat nişte ouă pentru că oricum nu ar fi 

priceput. Nu le spuse că atunci când singura maşină pe care o ai e una atât 
de veche nu îţi poţi permite să te joci cu norocul, oricum nu ar fi priceput. 

- E liniştit acolo unde se află acum. 

Maşina părăsi apoi leneş curtea. Motorul se mai înecă o dată. 
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* 
 
Zugravii aşteptară până ce torsul maşinii nu se mai auzi. Mutară scara 

mobilă de la o fereastră la alta, făcând un ocol complet al casei. Nu vorbeau, 
ci îşi aruncau priviri unul altuia. Când terminară aprinseră nişte ţigări. Cam 
trei sferturi din lucrare era gata: vorbiră despre asta şi despre câţi bani ar fi 
căpătat pe vopseaua ce avea să le rămână. Nu se apucară imediat de lucru. 
Fratele mai mic părăsi curtea, strecurându-se pe o poartă ce atârna 
întredeschisă din cauza unei balamale rupte. Bărbatul mai în vârstă, care 
rămase de şase, cercetă de mai multe ori atelierul, cu urechile ciulite în caz 
că Dodgeul avea să reapară. Apoi se rezemă de una dintre scările mobile şi 
îşi termină ţigara. 

Cerul, înnorat până atunci, se însenină. Lumina soarelui, strălucind 
intens, lovi ochelarii fratelui mai mic care tocmai făcea colţul casei. El şi-i 
dădu jos, îi şterse şi se strecură pe poartă, înapoi în curte. Misiunea sa de 
recunoaştere îl purtase dincolo de nişte straturi de zarzavat năpădite de 
buruieni, la ceea ce trebuie să fi fost cândva o grădină. Acolo, pe ultimul 
răzor de flori rămas mai dăinuiau nişte pachete de seminţe care indicau 
conţinutul fiecărui strat. La întoarcere se ţinuse cât mai aproape cu putinţă 
de zidurile casei, lipindu-se de ele de fiecare dată când trecuse prin dreptul 
unei ferestre. Fusese mai cu băgare de seamă decât îşi propusese. Camerele 
de la parter nu dezvăluiră nimic, nici cele de la etaj, ascultase cu atenţie dar 
nu auzise nimic. Nu ţineau câini. Pisicile îl priveau plictisite. 

Ajuns în curte scutură din cap, lăsând baltă căutările zadarnice.  Apoi 
îi arătă fratelui mai mare un petic de pământ îngrădit,  în bătaia soarelui. Se 
aşezară acolo şi se puseră pe molfăit sandviciurile stătute, apoi băură câte o 
doză de Pespsi-Cola. 

Schilodul e mort, zise fratele mai mare în engleză, cu o voce domoală, 
încuviinţând din cap la fiecare cuvânt pe care-l rostea, de parcă încerca să 
insufle astfel înţeles vorbelor, în cazul în care acestea nu ar fi fost destul de 
clare. Iar femeii îi e frică, zise el, dând din nou din cap la fiecare cuvânt. 

Cele spuse nu fură dezbătute. Ei rămaseră tăcuţi în soare, apoi se 
plimbară pe câmpul secătuit din cauza neîngrijirii şi prin grădină. Îşi 
coborâră privirile asupra ultimului răzor de flori rămas, asupra viu-
coloratelor pungi de seminţe ce vorbeau despre straturile sterpe, fiecare 
pungă străpunsă de câte un ţăruş. Nu vorbiră despre faptul că acela ar fi fost 
un mormânt, nici nu comentară despre peticul de pământ, de pe cărarea ce 
dădea spre poartă,  unde iarba, mare cândva, fusese zdrobită şi crescuse din 
nou. Nici nu scurmară pământul cu degetul acolo unde trebuiau să fie 
seminţe şi promisiunea unor noi flori. 
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Nu poartă inel, spuse cel mai în vârstă dintre fraţi într-o doară, astfel 
încât rostirea se goli de orice urmă de importanţă. Faptul în sine nu mai 
conta. 

Pândiră din nou pufăitul motorului instabil al Dodgeului, nu se auzi 
însă nimic. De vreme ce ferestrele trebuiau montate înapoi în cadre, ei erau 
îndreptăţiţi să intre în casă. Când femeia se va fi  întors, avea să realizeze că 
locuinţa fusese pe mâini bune, camerele aşa cum le lăsase, banii neatinşi. 
Lucrul reîncepu, bărbaţii lucrară netulburaţi până la lăsarea serii. 

Mâine o să fie aici, spuse fratele mai mare. O să prindă curaj şi o să-şi 
dea seama că nu suntem o ameninţare. 

La întoarcere, în drum spre locuinţa lor, cei doi vorbiră despre femeia 
care nu mai era aceiaşi, despre bărbatul care dispăruse. Îşi dădeau cu 
părerea, se întrebau, bănuiau, îşi închipuiau una, alta. Gătiră, apoi luară 
masa în furgoneta cea strâmtă; iţele himerelor se însăilau în realitatea serii, 
dându-i contur. Mânia pusese capăt aşteptării unei femei aflate la capătul 
răbdării, o femeie care aşteptase prea mult timp. În minţile lor totul se lega. 
Fumară pe îndelete, intuiţia le mâna gândurile. Povestea femeii nu era treaba 
lor, deşi făceau acum parte din ea. Întâmplarea însă îi arunca în povestea ei; 
la fel cum tot întâmplarea făcuse din ea altceva, acel nou altcineva.  Femeia 
avea să se asigure de primirea pensiei. Nimănui nu avea să-i lipsească 
invalidul. Mâine ea avea să plătească zugrăvitul. Mâine ei aveau să cutreiere 
mai departe. 

 
 

Traducere de Andrei Alecsa 
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SEAMUS HEANEY 
 
 

 
Considerat a fi unul dintre 

cei mai mari poeţi în viaţă, Seamus 
Heaney (n. 1939) este un poet 
irlandez, care evocă în poezia sa 
evenimente din istoria, tradiţia şi 
mitologia irlandeză. Născut într-o 
familie catolică, Seamus Justin 
Heaney (n. 13th April 1939, în 
Mossbawn, County Londonderry, 
Irlanda de Nord), primul din nouă 
copii, a crescut într-un peisaj rural. 
Mare parte din poezia lui timpurie 
provine din experienţa vieţii la ţară. 
A urmat cursurile Queen's 
University din Belfast, unde a şi 
predate mai apoi. Debutează în 

1966, cu volumul Death of a Naturalist. A primit numeroase premii, dintre 
care cel mai de seamă e Premiul Nobel pentru Literatură, în 1995. În 1988 
devine Profesor de Poezie la Oxford University.  

Petrecându-şi tinereţea într-un Ulster divizat, poezia lui Seamus 
Heaney se caracterizează prin tendinţa de a concilia opoziţiile. 
Familiaritatea cu viaţa de la ţară face casă bună cu virtuozitatea stilistică 
şi aluziile sofisticate. Trecutul şi prezentul se coalizează în versurile lui: 
victimele sacrificiilor din Epoca Fierului, dezgropate din turbării se 
aseamănă cu victimele atrocităţilor din Belfastul contemporan. Scriind 
despre măcel, răzbunare, bigotism, Heaney nu trece cu vederea opoziţiile 
mai fine, ca cea dintre neşcolit şi cultivat, evocând imagini pline de 
frumuseţe dar şi tulburătoare cu o simplitate care conţine întreaga greutate 
a înţelesului. De aceea se spune despre Seamus Heaney că a devenit un 
maestru al “poeziei reconcilierii”.  
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Poeme de Seamus Heaney 
 
Heliconul meu de taină 
 
Copil fiind, departe de fântâni tot încercau să mă aţină 
Voiau să plec de lângă ghizd, căldări şi coarbă. 
Iubeam adâncul, ceru-ntemniţat, mirosul 
De mucegai, şi muşchi, şi iarba oarbă. 
 
Odată, am lăsat să cadă-ntr-una dintr-o curte,  
Cu lemnul putred, o găleată mare,  
De a ajuns frânghia pân-la capăt, 
Aşa de-adâncă, oglindirea moare. 
 
Sau alta, nu aşa adâncă, pietruită 
Da rod ca un acvariu orişicare. 
Când de pe fund mâlos tulpini trăgeai afară 
Vedeai plutind o faţă albă-amagitoare. 
 
Iar altele aveau ecouri, îţi dau-napoi strigarea prefăcută 
’Ntr-un cântec clar şi nou. Iar una 
Era spăimoasă, căci acolo, printre ferigi şi degetariţă, 
Un şobolan se prăvăli deodată în oglindirea mea. 
 
Dar azi, să sap la rădăcină, să moşmondesc prin mâzgă 
Să stau privind adânc, Narcis cu ochii mari, tot în fântâne, 
Nu se mai cade, pentr-unu copt, ca mine. Aşadar, fac rime 
Ca să mă văd pe mine, şi să fac bezna să răsune. 
   
 
La săpat 
 
Între degete mi se-odihneşte  
Bondoc, stiloul, îndemânos ca o puşcă. 
 
Aud scrâşnind sub geamul meu  
Hârleţul afundându-se-n pietriş mereu 
E tata, care sapă. Mă uit jos 
 
Îi văd spatele-ncordat printre răzoare, 
Răsărind de-acum douăzeci de ani 
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Dintre rândurile de cartofi, unde săpa 
Aplecându-se în cadenţă. 
 
Cizma-i noroită se proptea pe fier, cu coada 
Cuibărită strâns în spatele genunchiului. 
Scotea din rădăcini tulpinile, îngropa fierul lucitor 
Să-mprăştie cartofii noi pe care-i culegeam 
Simţindu-le tăria răcoroasă în mâini. 
 
Şi zău, ştia bătrânul să mânuie hârleţul, 
Întocmai ca moşu-său. 
 
Bunicul meu tăia-ntro zi mai multă turbă 
Ca orice om pe mlaştina lui Toner. 
I-am dus odată ca merinde lapte într-o sticlă 
Astupată-ntr-o doară cu hârtie. S-a îndreptat 
De şale s-o bea, apoi s-a apucat neîntârziat 
De lucru, tăind şi feliind dibaci, săltând lopeţi 
Peste umăr, căutând tot mai adânc  
Turba cea bună. Săpând. 
 
Mirosul reavăn al cartofilor cu pământ, lipăitul şi pleoscăitul 
Turbei îmbibate, loviturile răstite ale fierului 
Tăind rădăcini vii mi se trezesc în cap. 
Dar n-am hârleţ ca să urmez bărbaţi ca ei. 
 
Între degete mi se-odihneşte  
Bondoc, stiloul. 
Voi săpa cu el.  
 
 
Cules de mure 
 
Târziu, în august, cu ploi şi soare 
Timp de-o săptămână, se coceau murele. 
La început, doar una, un ghem moviu, lucios 
Printre-altele, şi verzi şi roşii, tari ca de os. 
Ai mâncat-o pe prima şi carnea-i era dulce 
Ca vinu-nchegat:  avea în ea sângele verii,  
Pătând limba şi dând ghes  
La cules. Apoi cele roşii s-au înnegrit 
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Şi foame-aceea ne-a trimis cu căni, căniţe şi borcane 
Unde măceşi ne zgârie şi iarba udă bocancii ni-i înmoaie. 
Am bătut lanuri, fâneţe şi rânduri de cartofi 
Şi-am cules până ce cănile-au fost pline, 
Zăngănind pe fund, bumbii verzui cădeau,  
Şi peste ei mari boabe albastre-ntunecate ardeau 
Ca ochi pe-un talger. Împunse ne erau mâinile 
De spini şi ca la Barbă albastră-nsângerate palmele. 
Ne-am adunat murele-ntr-un şopru, 
Dar când fu plină vana, am găsit o lână, 
Un mucegai sur-şoriciu lăţindu-se pe rod 
Şi împuţindu-i mustul. Culese din tufiş, 
Murele se-ncing, şi pulpa dulce se-acreşte.  
Îmi venea să plâng. Nu-i drept 
Ca-ntreaga roadă strânsă s-ajung-a putrezi. 
Şi-n fiecare an speram să ţină,  
Deşi ştiam prea bine că tot aşa va fi. 
 
 
Limbul 
 
Pescarii din Ballyshannon 
Au pescuit asear-un prunc 
Odată cu somonii, 
Puiet din flori. 
 
Un micuţ dat înapoi 
Apelor. Atunci când ea, 
Stând în apă, la mal, 
Cufundându-l gingaş 
 
Pân-ce încheieturile-i cioturi 
Îngheţate, erau ca pietre, moarte, 
El era un baboi cu gheare, 
Sfâşiind-o. 
 
Ea intră încet în apă, 
Sub semnul crucii ei. 
El fu pescuit cu peştii. 
Acum, ce va fi limbul, decât 
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Un licăr rece de suflete 
Pe vreun tărâm departe sărat-sălciu. 
Acolo, chiar mâinile lui Crist, tot rană, 
Îl dor, şi nu pot pescui. 
 
 
Omul din Tollund  
I 
O să ajung odată-n Aarhus, 
Să-i văd, smolit de turbă, capul 
Şi coaja moale-a pleoapei, 
Tichia de piele, ţuguiată. 
 
În mlaştina de unde, dezgropat, 
Seminţele s-au închegat 
În pântec, ca ultimă hrană 
La un sfârşit de iarnă rece. 
 
Şi gol eram, ‘n afară 
De brâu, bonetă şi un laţ, 
Zăcea-voi îndelung. 
Fiind zeiţei mire, 
 
Îşi strânse ea în jurul lui colierul 
Şi îşi deschise smârcul, 
Lăsă acele zemuri să lucreze, 
Să-l facă-ntocmai sfinte moaşte. 
 
Găsit de tăietori de turbă, 
O comoară, în fagurele turbăriei 
Azi faţa tăbăcită-şi odihneşte 
La Aarhus. 
 
II 
Să cutez eu a huli, 
Să târnosesc a noastre mlaştini, 
Pământ sfinţit, să-l rog 
Să-l facă să rodească 
 
Din carnea hăituită, risipită 
A muncitorilor, sau leşurile 
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Rămase cu şosete, prin curţi, 
Lăsate la vedere? 
 
Sau patru fraţi, ce împreună –  
Şi cum arată semnele, dinţi, piele – 
Au fost însângeraţi, şi hăituţi 
Dincolo de hotar, până hăt departe. 
 
III 
Ceva din libertatea-i tristă 
Ce-o arăta mânând căruţa cu cadavre 
Ar trebui să simt şi eu, 
Rostind tot nume ca 
 
Tollund, Grauballe, Nebelgard9, 
Privind mâini-ntinse-a îndrumare 
Ale ţăranilor de-acolo, 
Căci limba nu le-o cunoşteam. 
 
Aici departe, în Iutlanda, 
În satele ce-şi omorau din semeni, 
O să mă simt pierdut 
Şi trist, şi-acasă. 
 

 
 
 
Cine-i va zice ‘leş’ 
Acestei arătări aproape vii? 
Şi cine-l va numi ‘cadavru’ 
Pe-acesta, dormind tihnit în umbră 
 
(Din Omul din Grauballe) 
 
 

 
Traducere de Cătălin Ţăranu 

                                                 
9 Localităţi unde au fost descoperite alţi ‚oameni ai mlaştinii’, cadavre conservate aproape 
perfect datorită acizilor din turbării, ale unor oameni (probabil victime sacrificiilor rituale) 
din Epoca Fierului, în Insulele Britanice şi Europa de Nord (în special Danemarca). 
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Cei care vin 
 
 
 
 
 “Dar tăcerea Ritei e mincinoasă, fiindcă şi Sevrajul, şi Poker 
face, şi cele două-trei volume la care lucrez acum vorbesc, 
polifonic şi multiform, despre cele două entităţi textuale pe care 
le-ai pomenit, despre identitatea, feminitatea, sexualitatea, 
mutaţiile şi transmutările lor. “ 
 
 

 

 “Vreau să cred că peste 10-15 ani, cu puţin noroc, voi 
fi scris două-trei cărţi de care  

să nu-mi fie ruşine“ 
 

Rita Chirian în dialog cu Daniel D. Marin 
 

- Te retragi (sau te retrăgeai...) cotidian la ţară şi ultima oară când te-am 
văzut mi-ai vorbit frumos despre nişte copii şi deloc despre literatură. Care 
simţi că sunt lucrurile care se află în centrul sistemului tău de referinţă, 
cum comunici, cu cine (le) comunici? 
- Nu a fost o retragere voluntară, ci una dictată de stringenţe profesionale. 
Şi, mai degrabă, un accident fericit. Dar, cu siguranţă, a fost una dintre 
experienţele care m-au redimensionat: ce-ar fi fost Ioan Es. Pop fără Ieudul 
lui? Acum, din pricina aceloraşi volute, am părăsit spaţiul acela exotic. 
Dimineaţa, nu mă mai întâmpină nici copiii libertăţii, nici vulpi sau ulii, ci 
copii igienizaţi până la dezumanizare. Iar literatura cred că nu trebuie 
disecată ori verbalizată teoretic şi arid, ci, pur şi simplu, trăită cu un soi de 
extaz egoist şi intim; şi viaţa – trecută nud şi hipertrofiat în text. Cât despre 
un sistem imobil de referinţă, trebuie să-ţi spun că existenţa mea e scindată. 
Diurn şi nocturn. Eul meu „solar” se anclanşează firesc după principii 
pozitive, echilibru factice, ritmicitate, după un anume manierism care mă 
organizează aproape fără cusur, în vreme ce lupta, adevărata mea luptă, o 
port cu jumătatea mea dionisiacă, sfâşiată, ciclotimică, anxioasă, abisală, 
contradictorie, suicidară, mizantropă, implozivă. Iar când dionisiacul muşcă 
din mine, dinamitez punţile către realitate. Toate punţile.      
- Când ai avut prima oară sentimentul că realmente exişti literar? 
- “Existenţa literară” rămâne un deziderat, iar imperativul, supravieţuirea 
literară, se va hotărî, probabil, peste câteva decenii şi, nu-i aşa?, extra 
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muros. Conturul meu e, încă, unul ambiguu, coagularea - înceată, lentoarea - 
burgheză...     
- Când scrii o faci pentru a abandona o lume sau pentru a o aprofunda? 
- Cred că schimbul e mutual. Părăseşti pentru a cuceri, cucereşti pentru a 
abandona, abandonezi pentru a regăsi. Mă lepăd de realitate pentru a-i 
transfera reziduurile în ficţiune şi mă reîntorc în viaţă flămândă ca un câine. 
Dacă e să-ţi răspund printr-o butadă de matineu, o abandonez aprofundând-
o.      
- De ce i-a răsucit Rita gâtul Miurei şi de ce-a păstrat o tăcere înfiorată? 
- Ei, aici ar trebui să-ţi răspund pe pagini şi zile întregi şi, de cele mai multe 
ori, aş fi nevoită să eufemizez şi să plasticizez. Dar tăcerea Ritei e 
mincinoasă, fiindcă şi Sevrajul, şi Poker face, şi cele două-trei volume la 
care lucrez acum vorbesc, polifonic şi multiform, despre cele două entităţi 
textuale pe care le-ai pomenit, despre identitatea, feminitatea, sexualitatea, 
mutaţiile şi transmutările lor.  
- Există programe speciale de scris poezie pe calculator şi par a fi din ce în 
ce mai performante. Ne vor priva de ceva? 
- Spaima asta a morţii iminente a literaturii a mai bântuit de câteva ori în 
ultimele veacuri, iar acum e tot furtună într-un pahar cu apă. Siliciul nu 
miroase a carne de om, accidentalul şi perifericul nu sunt literatură, iar 
confruntarea dintre autenticitate şi artificial e competiţie pierdută. Restul e, 
evident, logoree.  
- În ce ţi-ar plăcea să te regăseşti peste 10-15 ani, sau, ca să spun altfel, 
care va fi următorul tău “basm cu zâne”? 
- Propensiunile mele se îndreaptă mai degrabă înspre romanul negru decât 
spre feerii... Vreau să cred că peste 10-15 ani, cu puţin noroc, voi fi scris 
două-trei cărţi de care să nu-mi fie ruşine şi că încă voi mai avea 
entuziasmul şi egotismul de a crede în următoarele câteva.      
- Dragă Rita, am ajuns la ultima întrebare dintr-o serie de 5 interviuri cu 
tineri poeţi şi poete... de fapt mici îndemnuri de a ne arăta aşa cum suntem 
noi. La concursurile de frumuseţe ştiu că într-un astfel de moment se cuvine 
o întrebare de maximă sinceritate şi, invariabil, răspunsul e peace in the 
world. Ţie ce ţi-ar plăcea să se împlinească nu peste 1000 de ani, nu mâine, 
ci chiar în secunda următoare? 
- Mie mi-e, în general, teamă de etape încheiate, de rame, de poveştile 
închise. Dimpotrivă, exult căutând să reasamblez mereu aceleaşi jetoane de 
puzzle. Structural, sunt endemică şi retrospectivă, prospecţiile mele sunt 
obturate şi, de obicei, nevalide, aşa că nu-mi rămâne decât să scriu şi să 
trăiesc suficient de intens cât să-mi pot duce la nesfârşit jocul cu propriile 
mărgele de sticlă. Aşa că prefer zbaterea, intenţia, tatonarea, primele zile de 
dragoste cu tot ce-i vis şi amorf, iar nu accomplishment-ul.  
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Poeme de Rita Chirian 
 

1. 
analgezicul cu efect imediat pe care-l înghiţi  
acum reflex 
izul de boală care ţi se ridică dulceag dintre pulpe 
 
zilele care te dublează ca  
râsetele din off ale sitcom-urilor 
 
cetona invadându-ţi apoi sângele 
  
tăcut ca submarinele naziste: 
 
tot ce urăşti şi-ţi usucă anorexic muşchii  
 
(într-o zi o să fie atâta linişte că o s-o dăm păsărilor s-o ciugulească  
într-o zi o să creşti în întuneric ca un diamant sau ca o trufă   
 
într-o zi o să jucăm golf şi-o să vânăm mistreţi  
pe circumvoluţiuni netede  
ca rufăria abia călcată) 
 
toate or să ne facă mari  
că asta nu e o lume în care să bâjbâi 
 
fiindcă până la urmă  
ce-am învăţat noi?  
 
ce-am învăţat noi  
din spaimele care ne-au apucat de umeri şi  
ne-au zgâlţâit bine de tot? 
 

2. 
cu frigul 
cu golul şi spaima 
 
mâine-poimâine am să încep: întâi un scâncet uşor 
aproape de pe altă lume  
am să  
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aproape 
  
aproape ca-ntr-o naştere ca un animal mic  
 
atunci o linişte boreală o să se ridice 
peste toate blocurile în care mi-am desprins în tăcere 
pielea prea strânsă – 
şi am să râd.   
 
cum nimeni nu ştie ce şi cum cu liniştea asta  
care ca praful de sub roţile tirurilor  
se va ridica să strălucească  
peste cartier. 
 
acum 
nu hainele pătate de transpiraţie 
nu nopţile în care de pe-o parte pe alta 
nu sorii ca nişte băşici lipindu-se de geam – 
 
numai avena numai insula din creierul de femelă pe care  
cu-anvelope şi dopamină şi sex.  
 
mâine-poimâine ca un înecat  
viu am să urlu. 
 

5. 
e doar un popas o lâncezeală ceva mai lungă 
îmi spui –  
 
curând o să ni se dea alte încălţări şi alte haine.  
 
şi-atunci n-o să mai fim multă vreme în siguranţă  
sub draperiile astea de bismut.  
  
să nu spui: ce privelişte camera ta în care negrul  
a plodit până la leşinul din urmă. 
nu: ce privelişte mincinoasă  
uterul tău  
din care copiii se înalţă   
cu steagurile numai zdrenţe. 
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6. 
douăzeci şi şapte spre douăzeci şi opt: 
ca o pasăre de pradă îţi smulg sexul şi ca o pasăre de pradă îţi păzesc 
somnul. 
 
fiindcă-n mine lumina s-a chircit demult 
 
morţii mi i-am uitat şi morţii m-au uitat pe mine. 
aşa că nu mai e timp de pierdut:  
în tine îmi afund braţele.    
şi-n punga ta de piele-mi caut ieşirea.  
 
fiindcă de aici nu se vede nimic.  
până la capătul lumii numai nimic şi nimic. 
 
fiindcă domnule dragă şi marile înfrângeri  
au nevoie de oareşice pregătiri. 
nu poţi cădea cu dresul rupt cu unghiile netăiate. 
 
fiindcă în noaptea de treişpe spre paişpe octombrie 
în noaptea aia  
vagoane lungi cu târfe şi cerşetori  
s-au oprit sub geamurile mele şi ei au urcat  
 
şi am mâncat şi-am băut şi până la dimineaţă ne-am tot încercat rănile  
şi ne-am strâmbat unii la alţii 
şi-am râs cum am mai râs doamne dumnezeule.   
 

10. 
nu m-am rotit mai mult de nouă poate de zece ori pe deasupra. 
când am coborât pe palma asta de pământ  
aproape să nu mă mai recunosc.  
oricum am uitat destul de repede cum şi  
pentru ce. 
 
acum pe deasupra  
nu mai trece decât arareori câte cineva. 
dacă s-ar lăsa mai jos fără-ndoială ar rămâne 
câteva ceasuri măcar câteva ceasuri. 
unora le-au căzut oasele aici şi nepăsători au fugit aşa în grabă fără.  
şi-n fiecare zi oasele lor coboară mai adânc înlăuntrul meu.  
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de-asta oricum n-aş mai putea pleca vezi bine. 
ce oase grele port pe dinlăuntru.  
 
aici ne e ruşine să-i zicem spaimei s-p-a-i-m-ă. 
 
îi spunem ureche surdă  ianuarie  
e frigul şi e somnul ud şi  
oraşul nemişcat în lumină 
miros de fecale şi de peşte prăjit  
ochiul strabic al femeii care creşte iepuri 
uşile izbite 
mâinile tale care atât de târziu  
caută oase sub piele. 
care atât de târziu ridică tot ce e carne căzută. 
 
fiindcă la ce-ţi trebuie ţie-o femeie cu amintiri vechi.  
 

13. 
şi târziu el a zis hai acasă. hai acasă fiindcă-i aşa departe şi 
păpuşa de sticlă s-a spart şi  
din ea n-a curs sânge cum ne-am aşteptat cu toţii:  
a curs nisip şi-abia un fir de sânge şi-un  
câine alb a ieşit schelălăind şi-a fugit şi ne-am speriat. 
 
şi-am obosit tot alergându-l tot alergându-mă. hai acasă. 
 
acum mi-am tras şi eu sufletul afară şi-l usuc ca pe un fruct exotic cum vezi.  
 
şi nu mai e timp decât să faci câţiva paşi  
în sus şi-n jos. de la un capăt la celălalt.  
atât  
hai termină cu prostiile hai acasă a spus. 



289 
 

Debut 
 
 
„ câinele meu nu va avea niciodată 
patru picioare normale 
iar mimul va vorbi 
pentru că nimeni nu va înţelege că el zideşte visuri –  
sau versuri...” 

 
 
 
 

Poezii de Elena Rusu 
 

Metamorfoze 
 
dacă scriu un vers 
nu ştiu cum el mi se transformă mereu  
în cu totul altceva –  
de parcă l-aş forţa să fie câine 
cu trei picioare 
sau un mim cu voce 
 
dar dacă încep să cânt  
versurile mele sunt o altfel de poezie 
una în care câinele meu are cinci picioare 
şi mimul zideşte ziduri onirice 
din tipicul abisal al redevenirii 
 
astfel 
cine mai vrea să scrie, îmi spun 
pe bucăţile astea de piele muzicală 
foarte puţine sunete îmi penetrează versurile 
şi pentru puţină perfecţiune formală 
de unde atâtea metafore şi simboluri? 
 
pe vremea asta statică 
m-am idiotizat pur şi simplu 
cine mai vrea să scrie îmi spui 
doar pentru că 
foarte puţine versuri ies din vârful stiloului tău 
şi aşa pierd toată esenţa lor intelectuală 
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aşa că 
indiferent dacă scriu un vers 
sau voi vrea să fiu eu 
o esenţă a conştiinţei 
câinele meu nu va avea niciodată 
patru picioare normale 
iar mimul va vorbi 
pentru că nimeni nu va înţelege că el zideşte visuri –  
sau versuri.  
 
şi în fond –  
şi ce dacă 
voi avea un câine cu cinci picioare? 
 
 
Personal 
 
personal 
simt cum în gambele mele 
o sumedenie de furnici 
ridică un muşuroi comun cu mine 
 
când pe stradă 
mâinile mele gesticulează 
îmi fură din vene 
repetitiv chipul tău 
compus din linii strâmbe 
se şterge şi se rescrie 
în faţa mâinii mele 
pe care tu îţi mişti ochii 
 
au început furnicilor 
să le crească unghii de ceară 
în corp aşteptându-mă 
 
la periferia gambei stângi.  
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Copilărie 
 
te mai joci cu picioarele în ţărână? 
da da 
în copilărie erai fericit 
erai Winnetou, mohicanul, Moby Dick 
şi cine mai vroiai tu 
de prin cărţile pe care nu le-ai citit 
 
grozavi eroi 
peste care cobora cortina 
când tu te scufundai 
lopăţică cu lopăţică 
 
îţi spun  
e infim ceea ce faci acolo 
China e mult mai departe 
tot trebuie să sapi spre est 
şi Pământul se tot învârte 
sau spre vest 
da da 
spre vest e castelul ăla 
pe care ţi l-a dărâmat Emil ieri 
 
tu vezi că ai numai amintiri neplăcute? 
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Spectacol de reviste 
 

 
Dacia literară, nr.1, 2011. Eveniment: Probe din corespondenţa dintre Maria şi 
Antioh Cantemir. Şi zice Maria către Antioh, de la Moscova, la 30 decembrie 
1734: Scumpul şi prea iubitul meu frate, dacă tot a trecut atîta timp de cînd am 
primit scumpa dv. scrisoare din 8 noiembrie, ajunsă la mine pe 7 decembrie, 
măcar am găsit oportună şi prielnică ziua de astăzi pentru a-mi îndeplini 
îndatorirea mea frăţească de a vă răspunde. Nu neglijenţa mea, ci nevoia m-a 
împiedicat şi m-a făcut să mă abţin [de la a vă scrie] dintr-un motiv atît de 
întemeiat, dovedind că ştiu că am dreptate şi cerîndu-mi iertare pentru acest lucru: 
scuzele mele vor fi dinaintea dumitale acceptate ca juste, după cum spune şi 
proverbul: quam caput dolet omnia membra langue (sic!). Mai simplu era un sms 
…! Dar probabil că vodafonul care bate acum în spaţiu, pe atunci nu bătea în timp. 
Iar Bogdan Ulmu zice: Citeam undeva că au existat, în istorie, meserii care azi ne 
pot stîrni rîsul: CLOVN de înmormîntări. Sau ŞTERGĂTOR de funduri regale. 
Dincolo de un prim zîmbet, înţelegi mai tîrziu că nu-i de rîs: sunt de o jenantă 
actualitate... Priviţi emisiunile tv şi vă veţi convinge... Într-adevăr, dar parcă nu-ţi 
vine să dai fundul (regal? dar al cui nu-i regal?) pe mîna unora ca Valentin Stan, 
Ciuvică, Adrian Ursu, Gâdea sau Mircea Badea plus o droaie de dudui isterice care 
ar face de rîs pe oricare babă certăreaţă de pe uliţele înnoroite ale satului.     
România literară, nr. 3, 2011. Nicolae Manolescu face, în editorialul “polemică şi 
pamflet”, o distincţie între cele două tipuri de atitudine. Concluzia e că şi în cultura 
noastră s-a ajuns la o violenţă extremă: Preferinţa mereu mai evidentă pentru 
pamflet de la o vreme încoace e un semn rău. Mai ales când ea îi cucereşte şi pe 
unii veritabili intelectuali. Care, în loc să ofere modele de polemică civilizată, se 
coboară la nivelul, insultător intelectual, al războaielor de exterminare care fac 
ravagii în media, pe bloguri şi site-uri. Pamfletul a născut totdeauna monştri. 
Răspândirea lui nu trebuie să ne lase nepăsători. Mie, cel puţin, îmi creează o 
stare de anxietate, ca orice formă de violenţă. Polemica presupune dialog, 
pamfletul este expresia autoritarismului găunos. Dora Pavel răspunde la “tema 
lunii”, adică opinia scriitorilor despre critici: Aşa sînt criticii. Abuzivi, imprudenţi. 
Spun tot ce vor, ce ştiu şi ce nu ştiu, ce le convine. Şi ce-i linişteşte. Mai ales ce-i 
linişteşte. Să nu uităm asta. Că, printr-o cronică sever articulată („fiţi răi, băieţi, 
fiţi duri, altfel nu existaţi!”), ei îşi pot rezolva multe. Traume, angoase, umilinţe, 
frustrări. Nu trebuie decît să-i asculţi şi să taci, să-i înduri şi să taci, în felul ăsta 
sigur vei reuşi să-i ajuţi. Da, nu trebuie tropăit în preajma lor, că se stresează.  
Vatra veche, nr. 1, ianuarie 2011. Reţinem dintr-un interviu inedit cu Ioan 
Alexandru, luat la Chişinău de Raia Ragac, pe teme care ţin de relaţia omului cu 
Dumnezeu: „Conştiinţa păcatului este cea mai mare valoare a omului” sau „Noi 
suntem acele creaturi care putem sta în fiecare zi de vorbă cu Dumnezeu, fără 
telefon, fără anticameră, fără pregătire din timp, fără cadouri, fără toate astea. 
Avem această putere în noi, pe care a pus-o Dumnezeu când ne-a plăsmuit, de a-L 
chema şi El răspunde”. Şi mai spune poetul: Am două fătuţe şi sunt la studii în 
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străinătate, îşi apropie de sfârşit lucrările de studii, deci, sunt fete mărişoare şi mi-
au scris la un moment dat: dragă tată, ne-ai dat cea mai mare avere şi ne-ai făcut 
cel mai mare bine în viaţă – ne-ai învăţat să ne rugăm. Vă daţi seama? Am avut 
cinci copii, în vremurile grele n-am putut să le dau cine ştie ce, hăinuţele treceau 
de la unul la altul. N-am putut nicio haină măcar ca lumea să le fac, dar ziceau: 
ne-ai dat cea mai mare avere – puterea ca să ne rugăm şi ne-ai învăţat să ne 
rugăm… ”.  
Timpul, Iaşi, nr. 1, 2011. În articolul “O pledoarie pentru federalizarea 
României”, Bogdan C. Enache are un vis plin de fantezii cu ţara pe care o vede 
împărţită în opt părţi “federative”, de parcă domnia sa ar fi contribuit cu ceva la 
istoria de strîngere a provinciilor româneşti într-un stat unitar. Iată ce cujetă 
Bogdan C. Enache dînd la peşte pe malul Bahluiului: “În cazul României, 
delimitarea unităţilor federale autonome trebuie să ţină cont de identităţile şi 
provinciile istorice ale ţării şi nu trebuie să aibă la bază aşa-numitele euro-regiuni 
(…) Care sînt deci provinciile istorice din spaţiul românesc care ar trebui să stea 
la baza unui viitor stat federal românesc? În primul rînd Moldova şi Muntenia, cea 
dintîi incluzînd Bucovina de Sud, teritoriu care – împreună cu Bucovina de Nord – 
a căpătat o identitate distinctă abia după ce a fost cucerit de Iosif al II-lea în 1775, 
iar cea de-a doua, excluzînd Oltenia, un teritoriu care, probabil amintire a 
puternicului cnezat al lui Litovoi – a avut întotdeauna o anumită autonomie şi o 
identitate aparte în cadrul Valahiei pînă în epoca modernă; în al doilea rînd, 
Dobrogea, teritoriu achiziţionat de România în 1878, şi Transilvania, însemnînd 
totalitatea judeţelor actuale din interiorul arcului carpatic; în sfîrşit, Banatul, un 
teritoriu cu o identitate geografică şi culturală proprie destul de bine precizată, şi 
actualele judeţ e din nordul Carpaţilor Orientali şi din vestul Carpaţilor 
Occidentali, în speţă Maramureş- Satul Mare şi aşa-numita Crişană, cea dintîi 
regiune cu o identitate istorică mai bine definită, cel puţin în zona sa 
maramureşeană, cea de-a doua cu o identitate istorică asociată celei transilvane şi 
mult mai atenuată între timp (…)”. Nea Enache, dacă află fostul tău profesor de 
istorie ce pui la cale, iaca te cheamă cu taică-tău tuns la şcoală! Corigentule! 
Spaţii culturale, nr. 14, ian-febr 2011, Buzău (redactor şef: Valeria Manta 
Tăicuţu). Magda Ursache îşi încheie editorialul “Încălcarea drepturilor” cu o 
precizare: Am datoria morală să-i anunţ pe cititorii revistelor la care colaborez că 
articolul „Ard malurile Prutului”, semnat cu numele meu în „România Mare”, a 
fost reprodus fără voia mea. E o farsă de prost gust şi care depăşeşte orice 
măsură. „România Mare” nu este, pentru mine, o revistă creditabilă. Rog pe cei 
publicaţi, ca şi mine, fără acordul lor, să mă 
contacteze:magdaursache@yahoo.com. La cremenal, cu tribunelul! Eu cred că 
ocupaţia sovietică în timp de război nu a făcut atîta rău României, cît au făcut în 
timp de pace revista şi partidul “România Mare”. Au atacat din interior simbolurile 
şi aspiraţiile unui popor pus la presat în cartea de istorie. Şi tot Magda Ursache, în 
consistentul articol “Căpuşile editoriale. Ofuri şi editori” descrie cu amărăciune cît 
de lung şi de sinuos este drumul unui manuscris pînă devine carte, cîte pericole îl 
pasc pe scriitor în jungla editorială, cîtă bătaie de joc îndură acesta într-o lume 
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culturală nereformată, amatoristică, avară. Iată cum e descrisă şi aventura apariţiei 
ultimei cărţi: Aşadar, am încredinţat “Să citiţi bine! Eseuri epice, lirice şi 
dramatice” proprietăresei de Demiurg, doamna doctor Ioniţă. Carte preprintată 
impecabil de Doina Buciuleac, plus coperta. N-a avut de făcut decât s-o ducă la 
tipografie, la o staţie distanţă de locul predării: Pizza Family, pentru că această 
Casă Editorială n-are casă, dar stilul de editare e pizza, pe formula câte ceva din 
toate: istorie-pieces, 5 linguri de gramatică la un kil de documente, un strop de 
Dumnezeu, sos nu de ketch-up, ci de kitsch-up şi profit cât încape. Surpriza? Un 
volum care a costat aproximativ 11 lei noi a căpătat preţul umflat de 46 de lei. 
460.000 de lei vechi. Ajungi, din vina ta, în coşul cu cărţi reduse la 1 euro (sau mai 
rău) ori din vina editorului lacom, care îţi îndepărtează cititorii prin preţuri 
şocante, îţi expulzează cartea din circuitul viu? Ce să mai spun decât: fugiţi de 
femeia-Demiurg! Păzea! 
Familia, nr. 12, 2010. Un poem de Gheorghe Grigurcu, dintr-un memorabil 
grupaj: “Începi seara/ fără Ea/ o termini fără tine (Vesperală). 
Bucovina literară, decembrie 2010, Suceava (redactor şef: Constantin Arcu): Un 
excelent interviu cu Dorin Tudoran care ne transmite, însă, un frison vorbind 
despre viitorul nostru: “Despre viitor, prefer să nu spun nimic. Am mână prea 
bună la prognoze, atât de bună, încât unii mă acuză că aş fi adus nişte vremuri 
proaste pentru România şi oamenii ei de cultură, doar pentru că am prevăzut că 
asemenea vremuri vor veni”. Brrr! Decît o aşa viziune marca Dorin Tudoran 
asupra viitorului nostru, prefer o previziune mai îngăduitoare a Mamei Omida…! 
Regal de poezie cu Nicolae Coande, Ioan Es Pop şi Marius Ianuş, de proză cu 
Gellu Dorian şi Constantin Corcan, eseu cu Al Cistelecan, Ioan Holban, Ion Pecie, 
Luca Piţu, Geo Vasile, Leo Butnaru, Liviu Papuc, Mircea A. Diaconu. Revista e 
atît de densă că o iei în tren să o citeşti, cînd pleci din Piatra Neamţ în Capitală şi 
aproape că nu te înduri să cobori în Gara de Nord, că mai ai ceva pagini de parcurs.  
Hyperion, nr. 10-12, 2010. Gellu Dorian îl provoacă la dialog pe Nicolae 
Manolescu însuşi. Şi zice la un moment dat N.M., pe bună dreptate: „Poezia nu e 
citită decât de puţini. E firesc, până la un punct. Aşa e peste tot, nu doar la noi. E o 
artă de elită şi pentru elite. Nici n-ar fi bine să încapă pe mâna publicului larg. Ar 
deveni ceea ce erau odinioară romanţele sau ce sunt astăzi manelele. Manelizarea 
culturii, cum a spus cineva, nu înseamnă altceva decât transformarea poeziei 
dintr-o artă pentru elite într-una populară”. Liviu Ioan Stoiciu, luat la întrebări de 
Andra Rotaru, tot de o ascundere în peşteră a poetului spune, acolo unde trebuie să-
şi reconsidere inutilitatea funciară: Între timp am înţeles că penitenţa are legătură 
cu suferinţa cotidiană şi că e obligatoriu capul plecat, smerenia şi dragostea faţă 
de duşmani şi de cei care mă urăsc instinctiv (în zilele ce vor urma, dacă vor mai 
urma, câte voi mai avea, trebuie să mă reglez cu această dragoste faţă de duşmani 
şi faţă de cei care mă urăsc instinctiv, imposibil de pus în practică azi, deşi las 
totul să treacă de la mine; de vină e şi viaţa literară, care mă otrăveşte într-atât, 
încât generalizez neputinţa de împăcare şi în afara lumii scriitoriceşti; într-o zi 
sper să mă pot despărţi de literature română, deocamdată îmi mai risipesc energia 
printre scriitori, neştiind ce altceva să fac). Doi prozatori fac mărturisiri decisive: 
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Radu Aldulescu şi Petru Cimpoeşu. Zice Petru Cimpoeşu, privind din Bacăul lui 
peste colinele Adjudului, pînă departe: “Şi noi suntem nişte oameni banali care 
trăim printre alţi oameni banali şi cărora nu li se întâmplă decât lucruri banale. 
Cam asta e viaţa, în mod normal. Oamenii cu adevărat excepţionali sunt, prin 
definiţie, extrem de rari (pe cât se poate, eu personal îi evit!). Şi atunci, ca să 
continuăm să suportăm viaţa, trebuie să găsim un sens în toate întâmplările ei 
banale. Cam cu asta se ocupă, printre altele, literatura. Mai precis, literatura pe 
care o scriu eu însumi. Chiar şi moartea e un lucru banal, nu? Fiindcă li se 
întâmplă tuturor, nu doar aleşilor.”. Spunea altcineva că murim cînd ne naştem, 
dar din fericire o mai ducem aşa o vreme. Şi dacă spuneam mai sus că Bucovina 
literară îţi ajunge pentru o călătorie cu trenul de la Piatra Neamţ la Bucureşti, 
revista Hyperion îţi ajunge pentru întoarcere şi dacă nu eşti atent, scufundat în 
lectură, poţi să te trezeşti la Bicaz.  
Convorbiri literare, nr. 1, 2011. Editorialul semnat de Cassian Maria Spiridon se 
numeşte „Eminescu şi politica guvernului”. Am cetit, dar, surpriză, nu-i vorba de 
guvernul Boc care s-ar părea că pe vremea lui Eminescu nu era în funcţie. Pe atunci 
la putere erau, se zice, liberalii, numiţi „roşii”, care erau la stînga faţă de 
conservatori. Nuanţa ideologică roşie este exact ca astăzi, cînd liberalii s-au luat 
din dragoste cu „pesedeul” şi cu „partidul securiştilor capitalişti”. E clar, deci, că 
obiceiurile şi deprinderile oamenilor politici erau cam aceleaşi, semn că pămîntul 
acesta, românesc, produce cam aceleaşi modele politice. Să fie bine? Să fie rău? Să 
fie o fatalitate?  
Apostrof, nr. 1, 2011 (redactor şef: Marta Petreu). Frumoase poemele semnate de 
Mariana Codruţ şi Liviu Georgescu. De reţinut “Dosarul Mihail Sebastian” realizat 
de Ion Vartic, în fapt un fragment din eseul “Singur, ca Iosef Hechter” care anunţă 
o nouă carte cu subiect incitant.  
Discobol, decembrie 2010, Alba Iulia (redactor şef: Aurel Pantea). De remarcate 
un excelent dosar, sub genericul “dialogi theologiae”, dedicat părintelui Arsenie 
Boca, la centenar, realizat de Ioan Gînscă, care relevă viaţa unui om care a fost 
deopotrivă cărturar, artist, preot, martir şi român.  
Argeş, nr. 1, 2011 (redactor şef: Dumitru Augustin Doman). Multe lucruri de 
reţinut, de la “Glorioşii ani ai ratării” ai lui Aurel Sibiceanu, la proza (“Paişpe”) lui 
Viorel Ilişoi, de la “Misterele picturii chineze” de Mariana Şenilă-Vasiliu, la o 
discuţie amplă în jurul cărţii lui Sorin Lavric despre Constantin Noica. Dar mă 
opresc la interviul luat lui Dumitru Chioaru care zice, la un moment dat: “Visam 
odinioară ca în dreptul numelui meu să scrie doar atît: poet. Pentru că poetul este 
un ales al zeilor ca voce şi conştiinţă a timpului său, chiar şi a locului, prin care 
devine un candidat la nemurire. Deşi a depăşit acest orgoliu romantic, ţin la (re-
)numele de poet, oricît ar fi el de ridicol în vremurile noastre postmoderne, ca la 
adevărata mea identitate”. Poete, iată pălăria mea! 
 
 

Presstator 
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 Revista „Conta” premiată de ARIEL 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociaţia Revistelor şi Imprimeriilor Literare din România (ARIEL), un adevărat 
club al presei culturale şi al editurilor cu acoperire naţională, al cărui preşedinte este 
criticul literar Nicolae Manolescu, a decernat pe 26 ianuarie premiile pentru anul 2010 la 
sediul Uniunii Scriitorilor din Bucureşti. La secţiunea carte au fost evidenţiaţi cu premiul 
de excelenţă scriitorii Nichita Danilov (Iaşi) pentru romanul „Ambasadorul invizibil” şi 
universitarul clujean Ion Pop pentru cartea de critică „De la ariergardă la avangardă”, 
iar la secţiunea reviste de cultură a fost premiată revista „România literară” iar diploma 
de excelenţă a fost acordată revistei „Conta”, care apare la Neamţ. Juriul care a acordat 
premiile a avut în componenţă pe scriitorii Nicolae Manolescu, Dan Cristea şi Adrian 
Popescu. În cuvîntul său Nicolae Manolescu a apreciat calitatea revistei „Conta” care 
demonstrează că proiectele literare de calitate devin vizibile în plan naţional chiar dacă 
sînt iniţiate în provincie, remarcînd, de asemenea, că „diploma de excelenţă” este dată şi 
pentru „inconştienţa de a face cultură de calitate în această perioadă”. (Rep) 
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Asociaţia Culturală CONTA, revista de cultură, arte 
& atitudine CONTA, Direcţia pentru Cultură şi 

Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Neamţ, în 
parteneriat cu Primăria Piatra Neamţ oferă titlurile 

de excelenţă în cultură pentru anul 2010 
 

Juriul format din scriitorii Adrian Alui Gheorghe, Emil Nicolae, 
Nicolae Sava şi Raluca Şerban - Naclad a decis evidenţierea următoarelor 
personalităţi culturale care au contribuit prin activitatea lor la promovarea 
valorilor din judeţ în plan naţional şi european: 

 
1. Elena FLORESCU – Etnografie (pentru realizarea volumului 

„Textile populare de casă din zona Neamţ”, Editura Etnologica, 
Bucureşti,2010); 
 

2. Iordan DATCU şi Ion STĂNCULESCU – Folclor (recuperarea 
arhivei şi realizarea volumului „Basme populare româneşti”, de 
Grigore Creţu, important folclorist român născut la Tîrgu Neamţ în 
anul 1848, editura SAECULUM I.O., 2010);  
 

3. Adrian G. ROMILA – Eseu (prezenţă constantă în presa culturală 
din România); 
 

4. Grigore CARAZA – Memorialistică (pentru ediţia a IV-a, 
definitivă, a volumului „Aiud însîngerat”); 
 

5. Andrei DĂSCĂLESCU – Eveniment cinematografic 
(organizarea la Piatra Neamţ a celei de-a doua ediţii a Festivalului 
„Filmul de Piatra”); 
 

6. Laurenţiu DIMIŞCĂ – Plastică (pentru prezenţa, în anul 2010, pe 
simezele unor galerii din Franţa, Belgia, Spania);  
 

7. Izabela NEAMŢU – teatru (pentru rolurile din piesele de teatru 
montate la TT în stagiunea 2010-2011);  
 

În numărul viitor al revistei vom reveni cu detalierea activităţii 
personalităţilor nemţene remarcate.   
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Litera  -   Tura  -  Vura 
 

"Intelectuali oficiali" 
 

Într-un număr recent din revista Foreign Policy Romania, fondatorul lui Peace 
Action Training and Research Institute (stabilit la Cluj de o bună bucată de vreme), Kai 
Brand Jacobsen, se ocupă de "intelectualii oficiali" din ţara noastră şi le descoperă o 
serie de hibe majore. De pildă: "Poziţia lor este una influenţată covârşitor de câteva 
paradigme foarte înguste de explicare a lumii înconjurătoare. Din nefericire, de cele 
mai multe ori nu suntem conştienţi de alte abordări sau dezvoltări intelectuale din alte 
părţi ale lumii: America Latină, Africa, Asia şi chiar Europa de Est sau Orientul 
Mijlociu. Există pe harta globală a intelectualilor români un mare gol care acoperă 
majoritatea continentelor şi culturilor. /.../ <Intelectualul oficial> din România are un 
spectru foarte restrâns de informaţie şi cunoaştere, raportându-se numai la câteva şcoli 
dominante din Occident."; sau: "Ceea ce transpare din zona <intelectualităţii oficiale> 
din România, legat de politica externă şi de securitate, este sentimentul ameninţării."; 
sau: "există sentimentul dezamăgirii şi o creştere a gradului de scepticism, o parte tot 
mai mare a societăţii conştientizează că intelectualii nu au oferit societăţii ceea ce 
trebuia."  

 N-aş spune că observaţiile sunt greşite, dimpotrivă. Dacă vom cerceta fie şi 
sumar câteva detalii, asociind şi cultura la politica noastră externă, vom descoperi 
imediat cum se leagă lucrurile: diplomaţia greşită faţă de Moscova merge mână-n mână 
cu ignorarea - dacă nu chiar respingerea - marii tradiţii artistice ruse (nu avem nici la 
ora asta măcar un dicţionar al literaturii clasice şi moderne de acolo, traducerile 
apărând accidental şi rar, mai cu seamă din opera disidenţilor sau a experimentaliştilor 
de ultimă oră); pe de altă parte, confuzia din diplomaţia faţă de ţările Orientului se 
sincronizează "perfect" (?!) cu faptul că informaţia culturală pe care o primim din zonă 
e săracă şi incoerentă (trebuie să apară un premiu Nobel sau un gest ieşit din comun 
care să ne întoarcă privirea spre zona respectivă). Concluzia e că politicile culturale se 
supun şi merg "în pas" cu politica propriu-zisă, ceea ce se mai întâmplă pe ici pe colo 
(o apariţie editorială sau o expoziţie) datorându-se mai degrabă semnalelor trimise de 
"ei" către noi (cu tot cu finanţările de rigoare!) decât invers.  
 În sfârşit, cât priveşte aşteptările "societăţii" din lăuntru, cum să fie ele 
satisfăcute de acelaşi tip de intelectual care marchează un rateu după altul în afară? Şi 
am ajuns astfel la ceea ce aş avea, totuşi, de reproşat lui Kai Brand Jacobsen: de fapt, 
despre cine vorbeşte el? ce vrea să însemne, în concepţia sa, "intelectual oficial"? din 
nou vehiculăm o formă fără fond şi fără acoperire în România? În variantă occidentală, 
"intelectual oficial" înseamnă o persoană care exercită o funcţie (demnitar sau şef de 
instituţie), din această poziţie reuşind să impună / să inducă "idei" şi să manifeste 
creativitate, dincolo de managementul curent (v. exp. "les intellocrates", în Franţa). Dar 
selecţia care-l impune pe "intelectualul oficial" în poziţia cu pricina are la bază o 
activitate prealabilă care i-a adus recunoaştere în mediul profesional şi notorietate 
publică. Asta-l şi face responsabil faţă de propriul prestigiu, în primul rând, şi apoi faţă 
de lumea înconjurătoare (chestiune de educaţie şi de caracter).  
 Cum stăm cu "intelectualul oficial" din România? În raport cu realitatea din 
ultimele două decenii (fără a neglija "tradiţia" din care el provine), e limpede că acesta 
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se defineşte altfel, se decupează într-un tablou particular. De aceea trebuie să 
(re)definim / să (re)punem cei doi termeni ai sintagmei în condiţiile specifice, de la faţa 
locului. "Intelectualului" nostru - chiar dacă are patalama de "studii superioare" (nu mai 
discut cum şi-a făcut rost de ea), pretenţii, mofturi şi galoane - îi mai lipsesc destule 
până să acopere pe de-a-ntregul sensul acestui cuvânt. În primul rând, şi în numeroase 
cazuri, el nu are "profesie". O simplă recenzare a presupuşilor "intelectuali" cu oarece 
notorietate, dobândită după anii '90, ne-ar lămuri imediat: migrarea masivă dinspre 
anumite domenii de activitate spre altele, şi mai cu seamă dinspre cele lucrative spre 
cele "orale" (le-aş fi numit "teoretice" dacă n-ar exista riscul unei confuzii în plus) şi 
virtual ofertante ca imagine, probează ravagiul pe care l-a produs aşa-zisa 
"policalificare" ceauşistă în mentalul public. S-ar crede că nu e nevoie să ai vreo 
calificare "de bază" ca să te angajezi în administraţie, în media, chiar în învăţământ, în 
cultură (sic!), ca să nu mai spun de politică... Efectele se observă cu ochiul liber. Din 
păcate, după revoluţie, noile generaţii au fost şi ele ademenite de acelaşi fenomen, 
pentru că situaţia nu a revenit la normal, dimpotrivă (exemplu de la "nivel înalt": 
parlamentarii pretind să li se echivaleze un stagiu per mandat cu practica în 
avocatură!). Or, aici chestiunea devine tranşantă: profesiunea e o etapă de parcurs 
obligatorie către condiţia de intelectual. Abia prestigiul dobândit în profesie te 
recomandă pentru următoarea treaptă. Fidelitatea politică nu înlocuieşte calificarea 
profesională! 
 Şi astfel am ajuns la al doilea termen (deşi mai erau multe de spus despre 
primul): "oficial". În lumea ordonată după criterii logice şi pragmatice, un intelectual 
afirmat în profesie câştigă influenţă şi poate (nu obligatoriu) să acceadă la o funcţie 
publică, adică se se "oficializeze". În lumea românească, bântuită de "criterii" anapoda, 
persistă convingerea falsă că un "intelectual oficial" e acela promovat politic, fie de 
putere, fie de opoziţie. Scos "în faţă" fără să deţină vreo consistenţă profesională, el are 
acces la decizie şi urmările sunt dezastruoase: întocmeşte "planuri" după ureche, aplică 
"managementul de partid", face declaraţii publice fără cap şi fără coadă etc. Cu alte 
cuvinte, nu prezintă nicio încredere. S-a schimbat ceva faţă de perioada comunistă, în 
două decenii de "democraţie originală"? 
Cuplarea celor doi termeni într-o formulă autohtonă ciudată / suspectă nu are nicio 
legătură cu înţelesul pe care Occidentul îl conferă "intelectualului oficial". Mai grav 
însă, aici, e un alt aspect: incapacitatea societăţii de a filtra, de a selecta. Nivelul 
educaţiei publice ar pune lucrurile la punct dacă ar avea capacitatea să respingă 
"oficializarea" oportuniştilor, incompetenţilor, semidocţilor, diletanţilor. Or, la noi, 
lumea e dispusă să înghită orice, numai "oficial" să fie! Adică impus printr-o funcţie, 
decoraţie sau "stampilă" primită de undeva "de sus". În consecinţă, ierarhiile sunt 
bulversate, inadecvate, confuze: "intelectualii lui Băsescu", ai "lui Constantinescu", ai 
"lui Iliescu". Portocalii, albaştri, roşii... 
 Aş spune că, de fapt, România dispune deocamdată doar de "intelectuali 
reprezentativi" (pentru un partid, pentru un grup de interese, chiar pentru o familie). 
Atâţia cât mai sunt (şi n-au plecat în lumea normală), puţini şi disipaţi pe ici pe colo, 
posibilii "intelectuali oficiali" rămân tăcuţi, îşi văd de treburile lor (adică se ocupă cu 
intelectul), îşi consolidează expertiza (profesională) şi aşteaptă ca lumea să aibă nevoie 
de ei şi să-i descopere. În care viaţă?! (N. Emil) 
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“Cîteva specii de imbecili” 
 

Din “Dilema veche” (nr 366, 17 - 23 februarie 2011) nu ne putem abţine să nu spicuim 
din articolul “Cîteva specii de imbecili”, de Andrei Pleşu: Ca şi moartea, imbecilitatea 
e democratică: nu distinge între săraci şi bogaţi, între prostime şi aristocraţie, între 
est-europeni, vest-europeni şi americani. Cu alte cuvinte, întîlneşti imbecili peste tot şi 
la toate nivelurile. Imbecilitatea are imaginaţie: ea valorifică în chip diferenţiat 
resursele de întunecime ale fiecărui individ şi ale fiecărei naţii, aşa încît rezultatul să 
fie sau să pară multicolor. (…) Din America, de pildă, imbecilul român mediu se vede 
foarte bine decupat, ca o umbră chinezească perfectă, ca o efigie. El străluceşte prin 
cîteva indemolabile certitudini: e sigur că e deştept, e sigur că, vreme de cinci sute de 
ani, a apărat Occidentul de turci şi e sigur că e victima unei conspiraţii mondiale. 
Imbecilul român mediu se identifică intim cu toate gloriile neamului. El a cîştigat la 
Călugăreni, el a murit la Mărăşeşti, el i-a bătut pe americani la fotbal. Ca atare, 
pretinde un respect unanim, necondiţionat. Are aerul că e credincios; în realitate, mai 
mult decît să creadă în Dumnezeu, el e ocupat să demonstreze că Dumnezeu crede în 
el, în el mai mult decît în alţii. Cum altfel s-ar explica virtuţile excepţionale cu care a 
fost dăruit? E un unicat preţios, într-o lume de moftangii. Asta nu înseamnă că 
imbecilul român mediu nu are şi oarecare insatisfacţii: în perioada de tranziţie mai cu 
seamă, el percepe dezgheţul ca pe o disoluţie. E trist că nu se conservă „realizările“ 
anterioare („rod al muncii şi suferinţei noastre“) şi reuşeşte să intoneze un „ce“ 
ironic ori de cîte ori se referă la „privatizare“ (şi „privatizaţi“), „democraţie“, 
„economie de piaţă“ sau „FMI“. Imbecilul român mediu declară frecvent că „orice s-
ar zice, Ceauşescu a fost un patriot“ şi că Vadim Tudor „o fi cum o fi, dar în chestia 
ungurească are dreptate“. În aceeaşi suită de convingeri se mai pot cita fraze de 
genul: „Casa Poporului e o dovadă a creativităţii naţionale“...(…) Evident, citind 
aceste rînduri, imbecilul român mediu nu înţelege de ce e socotit imbecil.  
Există, se subînţelege, şi imbecilul superior: el se recoltează, în genere, dintre 
intelectuali şi preferă, demagogiei patriotarde, delirul egolatru. Imbecilul superior se 
simte un erou al eticului, un inspirat, un om al misiunii. El confundă subtilitatea 
mentală cu acţiunea politică şi îşi ia reveriile drept soluţii constituţionale. Cînd 
constată că utopia sa nu e împărtăşită de mase, că Montaigne n-are succes la Paşcani, 
e dezamăgit şi acuză de imbecilitate masele şi Paşcanii. Imbecilul superior crede 
sincer că toţi cei care-l contestă sau au alte păreri decît el sînt imbecili. (…) Dar să nu 
fim vanitoşi. Să vorbim şi de imbecilii altora. Există, de exemplu, imbecilul mediu 
american: se declară liber-cugetător şi crede în fantome, consacră chifteaua fără 
mirodenii drept vîrf al artei culinare, bea lapte la friptură, crede că tot ce se spune la 
televizor e „ştiinţific“ şi că nu America a fost descoperită de europeni, ci viceversa. 
(Kopy Paste Ionescu) 
 

Das Kapital 
 

 Pe la sfârşitul anului trecut, într-o cafenea, am discutat multe lucruri 
interesante cu o seamă de scriitori bucureşteni pe care-i întâlnesc destul de rar. La un 
moment dat a venit vorba despre "criză" şi despre situaţia culturii în aceste condiţii. O 
propoziţie a zburat peste ceştile de pe masă: "Vezi Capitalul lui Marx...". Atunci mi-a 
venit ideea: "Ar trebui să fie o lectură de sezon!" am zis. Priviri nedumerite întoarse 
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spre mine, în special din partea celor care-mi cunoşteau convingerile liberale. În 
împrejurarea respectivă (mai o tărie, mai o carte, mai o "bârfă", mai un proiect etc.) n-
am reuşit să le explic până la capăt ce am vrut să spun. Dar, întors acasă, am căutat în 
bibliotecă exemplarul pe care-l aveam, unul "bibliofil" într-un fel: primul volum apărut 
în 1948 (la Editura PMR, tradus după originalul german scos la Verlag fűr Literatur 
und Politik, Wien-Berlin, în 1932), volumul al doilea din 1951 (idem) şi volumul al 
treilea, în două cărţi, din 1953 şi, respectiv, din 1955 (idem). În total 2217 pagini în 
format mare!  
 Bineînţeles că nu mai citeşte nimeni aşa ceva, astăzi, în primul rând în fostele 
ţări comuniste. Din mai multe motive: cartea e depăşită din punct de vedere "tehnic" şi 
istoric; limbajul ei este extrem de arid; experimentul totalitar i-a compromis, 
deopotrivă, conţinutul şi autorul; a fost demonizată intens după dezmembrarea 
"lagărului" etc. Însă multă lume ştie că, în facultăţile universităţilor occidentale, Das 
Kapital e studiat cu atenţie. Or fi mai proşti americanii, de pildă, decât noi?! Am 
cercetat şi am aflat. La ceea ce se numeşte de obicei "o lectură critică", slăbiciunile 
Capitalului se vădesc în substratul său ideologic şi în viziunea politică utopică; pe de 
altă parte, în cercetarea şi explicarea aşa-zisului "capitalism primar" (primitiv / 
sălbatic?!), cartea lui Karl Marx rămâne esenţială, ca şi în radiografierea mecanismelor 
"crizei" economice. Ciclicitatea fenomenului, cel puţin, se confirmă şi occidentalii încă 
îi caută cauzele apelând (şi) la Capitalul.  
În anul 2008, toată lumea a "zbârnâit" la împlinirea a 160 de ani de la prima publicare a 
"Manifestului Partidului Comunist" (Karl Marx şi Friedrich Engels, "Manifest der 
kommunistischen Partei", Londra, 1848). La noi, Editura Nemira a scos o "ediţie 
critică", mizând pe succesul de piaţă. Nu cred că se va întâmpla acelaşi lucru cu 
Capitalul, investiţia fiind prea mare şi riscantă. Nici nu pledez pentru asta. Dar sper ca 
"specialiştii", care ne tot agasează cu opiniile lor subţiri şi văzduhiste, măcar să 
consulte ediţiile vechi (iar istoricii să se dumerească de ce sub N. Ceauşescu nu a mai 
fost reeditată lucrarea lui K. Marx). În fond, iată că nemţii se pregătesc să reediteze (în 
2015), tot în "ediţie critică", oribilul Mein Kampf al lui A. Hitler, pentru combaterea 
nostalgiilor şi prevenirea reculului nazist, susţin ei. Oare în perimetrul nostalgiilor 
comuniste (conform sondajelor de opinie), Capitalul rămâne o lectură mai periculoasă 
chiar decât cartea lui A. Hitler? Deocamdată nu pot răspunde la această retorică decât 
prin reproducerea unui banc difuzat cândva la Radio Europa Liberă: "Noi (capitaliştii) 
am rămas cu <Capitalul>, iar ei (comuniştii) au păstrat <Manifestul>!". (E.N) 

 
Sîntem contemporani cu apusul epocii Gutenberg 

 
În ciuda crizei financiare de care ne tot plîngem, în ţară apar (dar şi dispar în acelaşi 
ritm) zeci de reviste literare pe an. Vorba ceea, că nu-i judeţ ca să nu se laude şi el cu o 
revistă, două. Că de apariţia lor depinde nu numai efortul financiar al celor care le 
sprijină, talentul şi generoziatea colaboratorilor (care practică un fel de voluntariat), dar 
mai ales de munca sisifică a celor care le fac e lesne de dedus. Bibliotecile publice şi 
cele particulare se îmbogăţesc, pe zi ce trece, cu tot mai multe colecţii ale unor 
publicaţii literare celebre sau necunoscute. Cîte dintre ele vor mai ajunge la vîrste 
impresionante precum Dacia literară, Convorbiri literare, Viaţa românească, Familia 
sau România literară e greu de apreciat. Mai ales acum cînd se întrevăd semne clare că 
epoca Gutenberg îşi trăieşte, dacă nu ultimii ei ani, cu siguranţă ultimele ei decenii de 
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viaţă. Sîntem noi oare pregătiţi pentru o noua epocă, post-Gutenberg? Aş spune că nu. 
Dacă deschizi site-ul cunoscut al ICR, România culturală (făcut cu talent, profesionist, 
la zi) observi că revistele literare, chiar şi cele cu ştaif, nu şi-au postat nici măcar 
ultimele numere de anul trecut. Astfel că, unele reviste le putem citi pe site-ul lor cu o 
întîrziere de 2-3 trimestre, iar unele deloc. (Noroc de faptul că, în general, cu excepţia 
unor evenimente comentate, conţinutul lor e actual oricînd...) Cîtorva reviste literare le 
poţi citi doar coperta, iar altele nici măcar atît. Însă, cum distribuirea revistelor literare 
prin chişcuri este foarte deficitară de cînd a dat faliment Rodipetul, cei care le fac ar 
trebui să acorde acestui fapt o importanţă mai mare, înlocuirea treptată a revistei de pe 
suportul de hîrtie pe celalălt, electornic, devenind o necesitate şi mai puţin un moft. 
Pentru că, orice s-ar zice, o revistă citită de un grup foarte restrîns de oameni nu există, 
chiar dacă e tipărită şi are ISSN ca oricare alta. (N.S.) 
 

Nu vedem copacul din cauza rămurelelor 
 

    Ioan Groşan ar fi fost informator al Securităţii, conform „Cotidianului”, văzut pe 
internet. Câtă vreme ofiţerii care recrutau prin metode ticălos-mieroase n-au constituit 
un trend mediatic niciodată, în timp ce „informatori” de toate calibrele au fost puşi la 
zid mereu, a mă slăbi! Marius Oprea are dreptate: încă nu ne luptăm cu rădăcina răului, 
dar facem caz de ramurile lui subţiri. (AGR) 

 
Poetul şi criticii 

 
     Într-unul din ultimele numere ale „României literare”, Claudiu Komartin trage tare 
în mai toată critica tânără. Că-s afiliaţi unor găşti, că scot doar volume de cronici, că şi-
au pierdut plăcerea lecturii dezinteresate! Nu-i rău să ai grupul tău, dacă nu te afecteaza 
asta în opinie, că doar nu eşti un lup singuratic schopenhauerian, mai ales într-un spaţiu 
colcăitor ca al nostru. Şi nici să scoţi volume de cronici nu-i aşa rău, când vremea 
marilor sinteze a cam trecut şi cele mai multe lucruri au fost spuse. E de preferat să 
ieşi, la un moment dat, şi cu o lucrare sintetică serioasă, desigur, dacă poţi. Dar 
important e, ca critic, să rămâi viu, să „comentezi” mereu noutăţile. Cât despre plăcerea 
lecturii, s-ar putea să nu-ţi permiţi întotdeauna cărţile care-ţi plac. În rest, e bine cînd 
un bun poet tânăr trage de mînecă nişte/ câţiva buni critici tineri! E constructiv. (AGR) 

 
Iubiri de scriitor 

 
      Un text care circulă pe internet vorbeşte despre faptele amoroase ale scriitorilor 
români. Cele cunoscute, să ne înţelegem …! Astfel, aflăm că poetul Ion Vinea “a avut” 
peste zece mii de femei, în timp ce colegul său de breaslă Ion Barbu şi-a trecut în 
agendă doar cinci mii de amante. Mai aflăm că blîndul Camil Petrescu s-a iubit cu 
Monica Lovinescu, Nichita Stănescu cu Gabriela Melinescu, Preda cu Aurora Cornu şi 
Nina Cassian, Piru cu (mai toate) studentele sale. Păcat că nu se dă premiul Nobel şi 
pentru activitatea erotică a scriitorilor, poate, poate ne căpătuiam şi noi cu unul …! 
(Pryap Popescu) 
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În tren 
 

          În tren, după amiază somnolentă. Bucureşti-Piatra Neamţ, un „intersiti” domol ca 
vorba moldovenească. Oameni de toată mîna. Foşnet de ziare. Plictiseală răbdătoare. 
Sună un telefon: o manea. O voce de bărbat, uşor piţigăiată, plînge din telefon după 
nişte bani fără număr, fără număr, fără număr ... Călătorii întorc capul unul spre altul, 
căutînd sursa cîntecului. Descoperă. Posesorul telefonului lasă cîntecul pînă la ultimul 
sunet, se uită în jur, să vadă impresia. E mulţumit. Apoi începe conversaţia: 

- Hău! 
- (celălat se recomandă, probabil) 
- Hă! 
- (celălalt relatează ceva, scopul apelului) 
- Hă! 
- (celălalt aprofundează subiectul, probabil) 
- Ha? 
- (probabil că celălalt spune ceva incredibil) 
- Heeeee! Heeeee! 
- (celălalt se ţine tare) 
- He? 
- (celălalt plusează, se ţine tare) 
- A ...hîîî! 
- (celălalt mai încearcă) 
- Hău! 
- (celălalt mai adaugă ceva) 
- Hău! ... Hău! 

Strînge telefonul. E mulţumit că l-a pus la punct pe cel care l-a apelat. Zîmbetul de 
mulţumire îl păstrează pe chip şi după ce aţipeşte.  (A.A.G) 
 

Supunerea 
 

 Săptămânile trecute, am primit un mesaj de la un prieten din Germania care 
tocmai se întorsese de la o reuniune scriitoricească desfăşurată în Bucureşti. Totul a 
fost în ordine, îmi scria el în esenţă, cu excepţia "capitalismului românesc". Nu-mi 
propun să-l contrazic, n-am nici motive şi nici argumente s-o fac. Dar acest mesaj m-a 
cam pus pe gânduri (a câta oară?!).  
 În primul rând, constat un lucru care mi se pare că e "de bine": prietenul meu 
nu consideră capitalismul ca fiind "totul", ci numai o parte dintr-o stare de fapt mai 
complexă / complicată. Sunt de acord cu el că fiinţa umană dispune de un palier mai 
larg de aptitudini, necesităţi şi idealuri, între care capitalismul poate să se înscrie ca un 
segment oarecare, ca un proiect socio-economic util. Dar nicidecum obsesiv, cum se 
întâmplă azi, întorcând pe dos sloganul dinainte de revoluţie când ni se tot perora că 
"socialismul / comunismul e totul". Pardon! N-am crezut asta atunci şi nu sunt dispus 
acum să cred la fel despre capitalism, în pofida propagandei aiuritoare - folosind 
aceleaşi trâmbiţe din balcoanele oficiale construite de Ceauşescu, dar suflând în capătul 
celălalt. Dacă pictura "Naşterea lui Venus din mare" e greţos de frumoasă prin 
cromatica ei hiperigienizată, o eventuală replică "Naşterea lui Venus din mlaştină" ar fi 
la fel de greţos de urâtă prin întunecimea culorilor. Aşa şi cu tabloul "capitalismului 
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românesc", în care evoluează aceleaşi personaje dar, de astă dată, arătându-şi "dosul" şi 
exhibându-şi toate frustrările, complexele, malformările - acumulate în "iepoca" 
utecismului lor supus - acum prin demonstraţii de "putere". Când nu ţin cu tot 
dinadinsul să arate asta, se vede oricum. Mărturisesc că n-am nicio plăcere să mă supun 
la aşa ceva... 
 De aceea cred că atributul prietenului meu ("capitalism ROMÂNESC") e mai 
potrivit decât acela folosit cândva de un ex-preşedinte ("original", prea vag şi, totuşi, 
optimist). Totodată, acelaşi mesaj mi-a adus aminte de o altă experienţă. Singura mea 
ieşire în Occident, înainte de revoluţie, a fost în Grecia. Şi am constatat atunci că, în 
afară de piaţa liberă, acolo mă aflam într-un tablou similar cu cel din România de azi şi 
că mult mai "vestic" era aerul din Praga sau Riga ocupate de sovietici. Ceea ce nu 
înseamnă că putem fi măcar "ca grecii", pentru că ei nu au primit şi picătura de otravă 
comunistă rezervată nouă (prin celebrul "bileţel albastru" de la Yalta). De unde şi 
diferenţa: izbucnirile de revoltă ale grecilor, de o parte, şi supuşenia ipocrită, peste care 
domnesc zbirii capitalişti, de cealaltă parte. (Diferenţă de moment, căci viitorul este 
imprevizibil: pe vremea când România se zbătea să intre măcar în NATO, o delegaţie a 
Senatului nostru s-a deplasat acolo ca să obţină sprijin; şi nu mică i-a fost mirarea 
unuia dintre membri ei - care mi-a şi povestit păţania - când şeful Comisiei de apărare a 
Senatul elen i-a spus, la o întâlnire informală în faţa unui pahar cu uzo, că visează la "o 
axă Atena-Bucureşti-Moscova"!).  
 Iată de ce mesajul prietenului meu nu a căzut în gol: "capitalismul românesc" e 
o sintagmă corectă, dar care înseamnă pentru noi mai mult decât a perceput el, 
probabil. Eu unul aş numi situaţia în care ne aflăm "Ev Mediu liberal". Adică un 
interval istoric de tranziţie (nesfârşită), în care dicteul comisarului politic a fost înlocuit 
de dicteul comisarului de piaţă (liberă) şi unde aceiaşi "păpuşari" (care au schimbat 
şapca şi pufoaica cu pălăria şi pardesiile lungi de oraş) modifică de zeci de ori legile 
după propriile interese, fac şi desfac instituţiile statului, măsluiesc ştirile din media etc. 
Şi ne cer să acceptăm cu supuşenie toate astea, să exersăm în continuare duplicitatea în 
aşteptarea "luminiţei de la capătul tunelului" (pe care comuniştii grandomani o numeau 
"viitor luminos"). Greşită socoteală, căci supunerea forţată din "procesul de construcţie 
a comunismului" nu se potriveşte în "procesul de construcţie a capitalismului", fie şi cu 
o supunere benevolă. Rezultatul se vede: "capitalismul românesc" utopic! (E.N.) 
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Femeia şi femela. Recurs la erogenia textului şi Patimile după Victor Brauner. A primit 
Premiul pentru poezie al USR – Filiala Iaşi în 1999 şi 2005. Publicat în antologii şi reviste 
literare din Germania, Italia, Austria, SUA, Franţa, Israel. 
Luca Piţu. Universitar şi eseist. Ultima carte aparută: Documentele antume ale ”Grupului 
din Iaşi”  
Adrian G. Romila. Născut la 29 septembrie 1974, Piatra-Neamţ. Doctor în filologie din 
anul 2005. Cărţi apărute: Imaginea Raiului în cultura populară (2008) şi De-a dragostea şi 
drumul (2010). Premiul pentru debut al Filialei USR pentru volumul Imaginea Raiului în 
cultura populară. 
Nicolae Sava. S-a născut la 23 oct. 1950, Vânători, Neamţ. În prezent este redactor la ziarul 
Ceahlăul din Piatra Neamţ. Cărţi publicate, selectiv: Fericit precum mirele, 1983; 
Privighetoarea, 1989; Viaţă publică, 1995; Proză, domnilor, proză!, 1997; Insolenţa 
nopţilor, 2004. Premiul pentru poezie al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor, în anul 2004. 
Viorel Savin. Născut la 4 aprilie 1941 în Borzeşti, jud. Bacău. Autor a peste treizeci de 
volume de poezie, proză, teatru (selectiv): „Jocul de dincolo de ploaie” 1985, „Lucruri şi 
fiinţe”, teatru, 1987, „Lamentaţia fructelor” 1994, „Funia sau Comèdia supunerii - Un alt 
rezumat al secolului XX de Viorel Savin”, teatru, 1997, „Ginere de import”, teatru, 
„Evanghelia eretică”, roman în versuri, 2000, „Gresia albastră. Arta înfrângerii de sine”, 
roman, 2 vol. Ed. Raluca 2009. 
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Vasile Spiridon. Născut la 14.02.1958 în Girov, Neamţ. Prof. univ dr. la Facultatea de 
Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău. Membru al USR. Autor al cărţilor 
Cuprinderi (1993), Nichita Stănescu. Monografie (2003), Viziunile „învinsului de profesie“ 
Nichita (2003), Perna cu ace (2004), Gellu Naum. Monografie (2005), Înscrierea pe orbită 
(2008); Apărarea şi ilustrarea poeziei (2009). A obţinut numeroase premii pentru critică şi 
istorie literară. 
Liviu Suhar. Pictor ieşean binecunoscut, profesor la Academia de Arte „G. Enescu”, autor 
al unor volume despre fenomenul artistic contemporan. 
Valeria Manta Tăicuţu (n. 20 ianuarie 1956, Comăneşti, Bacău) este poetă, prozatoare şi 
critic literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Redactor şef al revistei Spaţii 
culturale care apare la Râmnicu Sărat. Cărţi, selectiv: Slalom sentimental (proză), Zece la 
puterea infinit ( proză), Regatul baroc (versuri), Basmul cult - antologie de basme pentru 
elevi, Romanul Inorogului (critică literară) 
Raluca Şerban-Naclad. Născută la 9 septembrie 1977, Constanţa. Doctor în filologie. 
Volum publicat: Pelerin la schiturile şi mănăstirile dobrogene (Editura Tomis, 2004). 
Redactor şef al revistei Tomis pînă în anul 2009. Stabilită la Piatra Neamţ. 
Radu Ulmeanu. Născut la 25 ianuarie 1946, Ulmeni, Maramureş. Poet, prozator, redactor 
şef al revistei „Acolada”. Mmbru al USR. Cărţi, selectiv: Patinoar (1979), Un domeniu al 
meu, (1982), Astrele negre (1983), Sintagmele nopţii (1987), Sonete din Nord (1990), Ce 
mai e nou cu Apocalipsa (1997), Climatul fulgerului (2001), Laptele negru (2008), 
Prăpastia numelui (2009), Chermeza sinucigaşilor, roman (2009). Trăieşte la Satu Mare. 
Petru Ursache (n. 15 mai 1931, Popeşti, Iaşi). Etnolog, estetician şi istoric literar. Profesor 
emerit al Universităţii Al.I. Cuza. Volume publicate, selectiv: Titu Maiorescu. Esteticianul 
(1987), Camera Sambô. Introducere în opera lui Mircea Eliade (1993), Sadovenizînd, 
sadovenizînd. Studiu estetic şi stilistic (1994), Etnoestetica (1998); Cazul Mărie. Sau despre 
frumos în folclor (2001), Mic tratat de estetică teologică, (2009).  
Magda Ursache. Născută la Bucureşti. Prozatoare şi eseistă de mare anvergură. A fost 
redactor al revistei „Cronica” şi profesor la Universitatea „Al. I Cuza” din Iaşi. Volume, 
selectiv: A patra dimensiune (1973), Universitatea care ucide (1995), Strigă acum... 
(2000), Conversaţie pe Titanic (2003), Rău de România (2003), Bursa de iluzii (2005), 
Bolile Spiritului Critic ( 2006), Să citiţi bine (2010). 
Ion Zubaşcu. Poet, cîntăreţ, ziarist, născut în 18 iunie, 1948, în Dragomireşti, Maramureş. 
Membru al USR. Redactor la Viaţa Românească, după 25 de ani de presă de informaţie, la 
principalele publicaţii ale ţării. A publicat volumele de versuri Gesturi şi personaje (1982), 
Omul de Cuvânt (1991), Întoarcerea la Dumnezeu (1995), Omul disponibil (1999), Omul 
disponibil (II, 2009), Moarte de om. O poveste de viaţă (2010). Are numeroase premii 
pentru poezie, muzică şi jurnalism. Trăieşte la Bucureşti. 
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