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O înşiruire de nume, de titluri de cărţi sau chiar de idei “goale” 

nu ţine loc de cultură. Pentru că, conform definiţiei unanim 

acceptate, “cultura e ceea ce îţi rămîne după ce ai uitat totul”. 

Adică: produsul culturii este educaţia. Cultura o vezi pe stradă, 

în magazine, în curte, pe scara blocului... 

 

Cultura e o chestiune de morală 
 

un editorial de Adrian Alui Gheorghe 

 

1. “Sîntem deştepţi rău…!” 
 

 Pe la începutul secolului al XIX-lea, filosoful C. Rădulescu-

Motru făcea o culpă românului şi cu precădere intelectualului, pentru acel 

―aer de superioritate‖ păgubos pe care şi-l arborează atunci cînd e vorba 

de cultura sa, de locul său între celelalte naţii megieşe, de locul său în 

Europa. ―Sîntem deştepţi rău…!‖ par să spună semenii noştri uitîndu-se 

de la o presupusă înălţime spre naţiile care au (ne)şansa să ne fie 

contemporane. ―Sînt inculţi!‖, declară ritos cîte un profesoraş căzut în 

autoadmiraţie după ce află că vreun partener întîmplător din Vest nu ştie 

cine sînt Grigorescu, Enescu, Eminescu…! Adică, zice românul, eu ştiu 

de Voltaire, de Camus, de Sartre, iar el e atît de ignorant că nu a auzit de 

celebrităţile române? E un afront, e un act de barbarie comis împotriva 

culturii române care e admirabilă…! O înşiruire de nume, de titluri de 

cărţi sau chiar de idei ―goale‖ nu ţine loc de cultură. Pentru că, conform 

definiţiei unanim acceptate, ―cultura e ceea ce îţi rămîne după ce ai uitat 

totul‖. Adică: produsul culturii este educaţia. Cultura o vezi pe stradă, în 

magazine, în curte, pe scara blocului. Cultura română se reflectă în 

gropile din drum, în gunoaiele de pe stradă, în mizeria din parcuri, în 

flendurile de pe cîinii vagabonzi, în cerşetoria din intersecţii. Cultura 

română o vezi în sutele de crime zilnice, în atacurile banditeşti în plină zi, 

în agresivitatea şoferilor, în nerăbdarea oamenilor care nu au nici o 

înţelegere pentru semenii lor. Cultura e, astfel, o chestiune (de) morală.  

 

 

2. Zice domnul Eminescu …  
 

 Zice domnul Eminescu: "Are românul o vorbă populară: ai 

împrumutat nuiele să faci gard? Gardul putrezeşte, da datoria nu 

putrezeşte. Aţi împrumutat de la Europa constituţie să faceţi stat? Statul 
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putrezeşte, da obligaţiile către Europa nu putrezesc". Zice domnul 

Eminescu: "Toţi suspină pentru patrie cu fizionomia cea mai plîngătoare 

de pe lume şi toţi nu vor binele, ci numai posturile patriei". Zice domnul 

Eminescu: "De mult aud lăudîndu-se inteligenţa estraordinară a 

românului…(…). Căci pe ce se bazează o asemenea supoziţie? Un popor, 

căruia îi este silă de orice muncă ştiinţifică, a cărui prisos de inteligenţă 

se consumă în lucrarea desigur cea mai uşoară a minţii omeneşti, în 

suduituri sau laudă deşănţată şi ridicare la cer a guvernanţilor săi, nu 

poate fi numit un popor inteligent…". Zice domnul Eminescu: "Ce folos 

că ţara e bogată, lanul nostru e plin de grîu de aur, şi de-i stoarce piatra 

noastră, din ea va ţîşni vin… Căci frunţile stîncelor noastre îl rod cîinii şi 

pe grumazii noştri ne apasă jugul de lemn al boului ce lucrează". Zice 

domnul Eminescu: "Român de paradă mi-e ruşine să fiu. Naţionalitatea 

trebuie să fie simţită cu inima şi nu vorbită numai cu gura. Ceea ce se 

simte şi se respectă adînc, se pronunţă arareori. Evreii cei vechi n-aveau 

voie să pronunţe numele dumnezeului lor! Iubesc poporul românesc, fără 

a iubi pe semidocţii şi superficialităţile sale". Zice domnul Eminescu: 

"Stejarul nu creşte pretutindeni, buruienile cresc în tot locul. Aceasta nu 

înseamnă că au o putere intrinsecă mai mare de-a exista şi de-a domni. 

Dacă într-un mediu stricat viclenii şi poltronii înfloresc, nu e o dovadă că 

au putere intrinsecă superioară celor inteligenţi şi de caracter, ci numai că 

mediul e favorabil pentru decrepitudine morală, nefavorabil pentru 

sănătate".  

 

3. Dumnezeu, drăguţul...! 
 

 Dumnezeu, drăguţul, se plimba, cică, mai alaltăieri, pe pămînt. 

Întîlni, astfel, în calea lui un francez care se plîngea de starea politicii din 

ţara sa, de starea economiei, de faptul că francezii de azi nu mai păstrează 

nimic din onoarea francezilor de ieri. Dumnezeu îşi declină mai întîi 

identitatea, apoi îl luă pe francez, îl încurajă, îi arătă căile prin care 

neamul său poate să-şi revină. Francezul, fericit, deveni din ateu un 

credincios şi privi cu speranţă în viitor...! Dumnezeu (drăguţul!) îşi 

continuă, mai departe, periplul său pămîntean şi întîlni un neamţ. Acesta 

se plînse de starea economiei, de numărul mare de şomeri, de faptul că 

politicienii lor au învăţat obiceiuri noi, între care corupţia şi minciuna 

sînt cele dintîi. Dumnezeu înduioşat de poveste îi spuse lui Fritz cine 

este, îi explică acestuia că nici răul cel mai mare nu durează cît veacul, că 

sînt soluţii şi i le arătă una cîte una. Fritz se duse fericit acasă să 

povestească neamului său cam cum devine treaba...! Dumnezeu, 

mulţumit de fapta sa, o luă apoi pe Dunăre în jos, mai hălădui ce hălădui 
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şi întîlni în cale un român. Şi acesta plîngea de săreau cămăşile de pe el şi 

cînd auzi că în faţa lui e chiar Dumnezeu, îi povesti acestuia cum merge 

politica din ţara sa, cum merge justiţia, cum merge economia, ce e cu 

morala şi cu amărîţii care devin şi mai amărîţi...! Apoi îl rugă pe 

Dumnezeu să-i spună care ar fi soluţiile pentru a ieşi din situaţie, dacă 

mai e vreo speranţă.  Dumnezeu îl ascultă cu atenţie, îl privi lung, oftă şi 

începu şi el să plîngă alături de român ...! 
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„Am scris de mai multe ori despre opera sa, în cele trei 

ediţii ale lexiconului meu, în Dicţionarul general al 

literaturii române (VII, 2009) şi în cartea mea, 

Miscellaneea ethonologica (2010, p. 279-280, 370-372). 

Ca să nu mă repet, examinez acum două cărţi ale sale, Mic 

tratat de estetică teologică (2009) şi Istorie, genocid, 

etnocid (2010).” 

 

 

 

PETRU URSACHE – 80 
 

un eseu de Iordan Datcu 

 

 La acest moment aniversar (s-a născut la 15 mai 1931, la 

Hărpăşeşti-Popeşti, jud. Iaşi), Petru Ursache se prezintă cu o operă bogată, 

alcătuită din studii de etnologie şi estetică, termeni pe care el i-a topit într-

unul singur, etnoestetică, dar şi din studii despre scriitori (Mircea Eliade, 

Mihail Sadoveanu), din ediţii din opera unor scriitori (Mihai Eminescu, 

Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade), din opera unor folclorişti (Mihai 

Lupescu, Alexandru Vasiliu). Lista volumelor sale personale este 

considerabilă: „Şezătoarea‖ în contextul folcloristicii (1972), Prolegomene 

la o estetică a folclorului (1980), Eseuri etnologice (1986), Titu Maiorescu 

esteticianul (1987), Camera Sambo (1993, ed. a doua, 1999), 

Sadovenizând, sadovenizând (1994, ed. a doua 2005), Etnoestetica (1998), 

Mic tratat de estetică teologică (1999, ed. a doua 2009), Cazul Mărie sau 

Despre frumos în cultura orală (2001), Înamoraţi întru moarte. Eros Poeses 

cu Cezar Ivănescu (2004), Etnosofia (2006), Antropologia, o ştiinţă 

neocolonială (2006), Istorie, genocid, etnocid (2010). 

 Am scris de mai multe ori despre opera sa, în cele trei ediţii ale 

lexiconului meu, în Dicţionarul general al literaturii române (VII, 2009) şi 

în cartea mea, Miscellaneea ethonologica (2010, p. 279-280, 370-372). Ca 

să nu mă repet, examinez acum două cărţi ale sale, Mic tratat de estetică 

teologică (2009) şi Istorie, genocid etnocid (2010). 

 În Prolegomene la o estetică a folclorului (1980), în care sunt 

examinate aspectele metodologice, disciplinele, modelele metodologice 

(sociologic, semiotic şi psihanalitic), opera folclorică, categoriile esteticii 

folclorice şi formele imaginarului – sunt prezente, în linii generale, 

direcţiile pe care avea să evolueze opera de etnolog a lui Petru Ursache. Nu 

era prefigurată acolo şi abordarea artei sacre, a esteticii teologice, posibilă 

doar în libertate, după 1990, când profesorul a ţinut, la secţiile mixte 
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(Teologie-Litere), la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza‖ – Iaşi, un curs 

de estetică teologică, sperând ca aceasta „să fie considerată disciplină – de 

graniţă – şi, totodată, de sine stătătoare‖. Curs care anunţa volumul Mic 

tratat de estetică teologică (Editura Junimea, 1999; ediţia a doua, Eikon, 

2009). Pregătirea pentru elaborarea acestei cărţi n-a fost intempestivă, ci 

concomitentă cu elaborarea altei cărţi, Etnoestetica (1998), apărută, cum se 

vede, doar cu un an înaintea Micului tratat de estetică teologică. 

 Autorul, care se dovedise un remarcabil cunoscător al teoriei 

generale, preia din componentele acesteia  elemente de gândire şi de 

strategie a cercetării, modul teandric de cunoaştere, supraconceptul 

adevărul de credinţă, cu corelatul său frumosul de credinţă, metodă de 

cercetare apofatică, conştient că estetica teologică regândeşte noţiuni ale 

teologiei generale şi ale altor ştiinţe. Filolog şi estetician, Petru Ursache 

transferă în cartea sa despre arte religioase, „informaţie dintr-o serie de 

materii pe care le-a experimentat la catedră şi în scriere câteva decenii‖. 

Cartea operează atât cu concepte ale teologiei, cât şi cu altele, pe care 

estetica teologică le-a regândit: adevăr, existenţă, artă, frumos, suferinţă, 

auz, văz. Abordarea esteticii teologice înseamnă pentru autor nu doar 

cunoaştere a artei sacre, ci şi luare de atitudine critică împotriva atâtor 

esteticieni raţionalişti, pozitivişti, care au neglijat frumuseţea divină, 

speculaţia teologică. Se sprijină, în examinarea frumosului de credinţă, pe 

Dionisie Pseudo-Areolagitul, pe Fericitul Augustin, iar în secolul al XX-

lea pe N. Berdiaev, Nichifor Crainic, Paul Evdokimov, Androutsos, 

Jacques Maritain, D. Stăniloae, prin care „estetica teologică poartă 

însemnele renaşterii sentimentului religios în vest şi est, după explozia 

scientismului post-renascentist favorizat de pragmatismul burghez, care i-a 

interzis omului viziunea cosmică a propriei fiinţe, limitându-l la o existenţă 

biologică sterilă, dependentă de mitul tehnicii şi al maşinii‖. Cei amintiţi 

„au pus în evidenţă un întreg sistem de probleme specifice esteticii 

teologice: geneza artei, teoria frumosului, natura inspiraţiei şi a extazului, 

personalitatea artistului, a geniului şi a sfântului, caracteristicile artei în 

general şi ale artei religioase în special. 

 Pe parcursul întregii lucrări se face, cu consecvenţă, distincţie între 

cele două tipuri de estetică, între arta laică, cu termenii ei specifici: geniu, 

artist, talent, artă, operă, termeni ai artei savante, raţionaliste. Se operează 

cu o distincţie, între Dumnezeu şi om existând „o dublă deosebire 

esenţială‖, Creatorul fiind ziditor, iar omul – artist. Termenii proprii 

definirii lui Dumnezeu sunt Ziditor, Împărat Ceresc, Atotputernic, 

Atotştiutor. Creatorul are grijă de tată creaţia, se afirmă „simultan în 

diversitate şi unitate‖, este adevăr, frumuseţe, dreptate, bunătate. Spre 

deosebire de om, Dumnezeu „există în chip paradoxal şi în simultaneitate‖, 
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iar spre deosebire de geniu, care este vizionar, prorocii sunt „clarvăzători, 

aflaţi sub stăpânirea inspiraţiei divine‖. Pe baza textelor genezice, se 

defineşte lucrarea lui Dumnezeu, creaţie absolută, zidită cu spiritul, 

perfectă, spre deosebire de lucrarea omenească, izvorâtă „dintr-o 

cunoaştere fragmentară şi superficială, şi de aceea nu poate să-şi asigure 

eternitatea‖. Operele omului de geniu „nu sunt identice cu opera absolută, 

nici comparabile ca valoare, reuşesc, însă, să îndeplinească, prin structură 

şi ideaţie, funcţia sanitară de îmbunătăţire sufletească a acelora care le 

cercetează cu inima şi cu mintea‖. 

 Categorii precum frumosul, tragicul, sublimul, comicul, unele 

tratate încă în Prolegomene la o estetică a folclorului şi în Etnoestetica, 

sunt acum privite din unghiul ortodoxiei, al esteticii teologice, prin 

perspectiva ortodoxiei creaţia fiind percepută prin simţuri specializate, apte 

a înţelege tainele creaţiei. Artistul sacru are un comportament „mistic şi 

ascetic‖ iar perceperea artei sacre presupune participarea „la misterul 

estetic al realităţii suprafireşti‖. Frumosul, spre exemplu, văzut din 

perspectivă teologică, „înţeles şi ca  - adevăr de credinţă -)D. Stăniloae), se 

situează, prin natura lui complexă divino-umană (Dionisie Pseudo-

Areopagitul), pe un plan înalt metafizic, punând la grea încercare însăşi 

posibilitatea noastră de înţelegere. Ni se sugerează o realitate corelată şi 

unitivă, pe care o putem numi (şi denumi) frumos de credinţă‖.  

 În cadrul examinării artei sacre, un capitol amplu este acela 

rezervat icoanei, în care sunt prezentate legendele sfinte despre ea, 

mişcările eretice care au declanşat războiul icoanelor, funcţionalismul ei 

sacru, diversificarea tipologică, simbolurile artistice, funcţiile lor 

decorative şi emblematice, funcţiile icoanei – de meditaţie, didactică, 

decorativă, estetică, liturgică, aceasta din urmă fiind cea mai însemnată 

pentru creştin. Autorul nu scapă prilejul, când scrie despre autohtonia 

icoanelor româneşti pe sticlă, că icoana „a fost reacţia locală, ortodoxă 

iconodulă; o formă practică de rezistenţă şi protest‖ împotriva agresiunii 

calvine. Remarcăm, totodată, că autorul, care declară că vine spre estetică 

teologică dinspre filologie şi estetică, aduce, adesea, o informaţie 

semnificativă dinspre istoria literară, ca atunci când, în capitolul despre 

icoană citează romanul lui Mihail Sadoveanu, Creanga de aur, în care este 

evocată revenirea temporară la cultul icoanelor sub împărăteasa Irina, care 

a organizat cel de al VII-lea Sinod ecumenic pentru restaurarea cultului 

icoanelor (Niceea, 787). 

 Cartea pe care o comentăm n-a fost o apariţie fortuită, ea a fost 

pregătită de o serie de date bibliografice ale autorului, pe care a ţinut să le 

amintească, în urmă cu un deceniu într-un interviu, şi anume că au contat 

în scrierea cărţii ataşamentul său pentru Biserică, Biblia, pe care a ţinut-o 
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adesea în mână, multele zile petrecute lângă mănăstirile nemţene. Noi 

adăugăm că o serie de ediţii pe care le-a îngrijit, unele în colaborare cu 

Magda Ursache, au tangenţe cu tematica Micului tratat de estetică 

teologică: Mihail Sadoveanu, Spre Emaus. Din Vieţile sfinţilor, cu o 

predoslovie de Arhim. B. Anania (1993), Nichifor Crainic, Nostalgia 

Paradisului, prefaţă D. Stăniloae (1994), Nichifor Crainic, Puncte cardinale 

în haos (1996), Poezie creştină românească (1996). 

 Petru Ursache, etnologul şi antropologul a combătut adesea, în 

cărţile şi în publicistica sa, dispreţul pentru tradiţie, pentru valorile 

spirituale create de români. De asemenea, a denunţat slabul interes pentru 

suferinţele omului în timpul regimului totalitar, regim care încă n-a fost 

supus unui foarte necesar şi îndreptăţit proces al crimelor abominabile pe 

care le-a comis. Este o mai veche temă de reflecţie a sa lichidarea, în 

timpul amintitului regim, a elitei româneşti, torturarea, umilirea fiinţei 

umane, asasinarea a zeci şi zeci de oameni nevinovaţi. În cartea Înamoraţi 

întru moarte. Eros Poesis la Cezar Ivănescu (2004), scria în dialogul pe 

care l-a avut cu poetul: „Nu se mai vorbeşte despre procesul 

comunismului. În toate ţările Estului, foste – democraţii populare – şi cu – 

faţă umană – au avut loc drastice puneri la punct în această privinţă; nu 

chiar – arderi de tot -, cum s-ar fi cuvenit. Gabriel Liiceanu lansa, la 

vremea potrivită, un – apel către lichele -. Nu a fost ascultat. Se vede că 

răul nu se mutase din loc. Astfel, la noi, ca la nimeni: guvernanţii, aceiaşi, 

au amânat, au tot amânat, în speranţa că se va aşterne blânda uitare. Se 

înşeală. Uitarea dorită de – o anume parte – nu vine în asemenea situaţie; 

din contra, rănile se deschid tot mai mult şi acuzator. Întrebare ar fi: 

scriitorii nu pot redeschide procesul comunismului cu mijloacele lor 

specifice şi cu îndrăzneala care le-a mai rămas?‖ Întrebarea n-a rămas, 

pentru cel care a formulat-o, fără răspuns, mărturie stând cartea sa, Istorie, 

genocid, etnocid, Cuvânt înainte de Adrian Alui Gheorghe (Conta, Piatra 

Neamţ, 2010). Într-un prim capitol al ei, Au ucis, au ucis, au ucis!, 

pledează pentru descoperirea şi folosirea adevărului istoric, a 

documentelor nefalsificate, a jurnalelor de închisoare ale lui Dumitru 

Bacu, Grigore Caraza, Paul Goma, Grigore Dumitrescu, Nicolae 

Mărgineanu, Ioan Ianolide, Justin Pârvu, Nistor Chiorean, N. Steinhardt, 

Marcel Petrişor, Oana Orlea, Florin Constantin Pavlovici, Mihai Buracu, în 

fine a documentelor publicate de Gh. Buzatu şi V. Fl. Dobrinescu. Pe baza 

acestora, evocă numeroasele crime din primul deceniu postbelic, procesele 

sumare, trucate, în urma cărora au fost azvârliţi, fără temei juridic, în 

puşcăriile comuniste, corifeii partidelor istorice, aşa-zişii criminali de 

război, scriitori, ziarişti, străluciţi oameni de cultură, funcţionari superiori, 
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conducători de armată, oameni ai bisericii, toţi socotiţi a fi duşmani ai 

poporului. 

 Autorul cărţii aminteşte nu doar imensele suferinţe din închisorile 

comuniste, ci subliniază cu fermitate că acestea nu i-au îndoit pe oameni, 

că a existat o fermă manifestare de eroism. „Eroismul este – scrie Petru 

Ursache – ca o dezlănţuire după îndelunga suferinţă şi aşteptare, omul 

purtându-l pretudindeni, dar cu neştiută înzestrare şi perfectă cunoaştere de 

sine; se afirmă spontan, imprevizibil, fie în celulă, cum s-a întâmplat 

adesea, fie pe întinsul spaţiu socio-umanului, sub presiunea evenimentelor 

de mare solicitudine. Sfântului îi este dat sa fiinţeze, mereu, pe trepte 

suitoare, ca să reverse în jurul său lumina  cea adevărată, anunţând semne 

benefice până la distanţe tot mai mari. El este chemare şi promisiune, 

predestinate să conducă la împlinire. Cine crede, îl urmează. Eroul este 

numai zbucium. Salvarea îi vine din partea lui de sfinţenie, cu care este 

înzestrat din fire, ajutându-l să se întărească în ideal, în credinţă şi în 

puterea de dăruire pentru cei neajutoraţi. Pe această cale, sfântul, eroul şi 

geniul se întâlnesc în lucrarea comună pentru înălţarea în umanitate, sub 

jugul fericit al lui Hristos. Mariajul îl însoţeşte oricând. Deci: sfinţenie, 

eroism, martiraj.‖ Pentru exemplificarea eroismului în închisorile 

comuniste Petru Ursache a ales tripleta de aur: părintele Gheorghe Calciu, 

Paul Goma şi Grigore Caraza. Cei doi dintâi fiind mai cunoscuţi, ne oprim 

la Grigore Caraza, o figură impunătoare de „răzvrătit de o viaţă, fără 

odihnă‖. A fost răpit „în stil medieval şi tătărăsc de la coasă‖, din comuna 

sa nemţeană Piatra Teiului, când nu împlinise douăzeci de ani, şi azvârlit în 

închisoare la Aiud, Văcăreşti, Jilava, Târgu Ocna, Răchitoasa (Bărăgan), 

Piatra Neamţ şi Aiud. A îndurat suferinţe atroce: „După 12 ore – la Neagra 

-, în ger de 40,5 grade şi complet dezbrăcat, s-a îmbolnăvit grav şi a trebuit 

să fie transportat la sanatariul de tuberculoşi pentru deţinuţii politici, din 

Târgu Ocna. De pe urma foamei s-a ales ca mulţi alţii, cu edemul caşexie. 

Acesta făcea ravagii, schimonosea omul, şi fizic, şi psihic.‖ A rezistat 

regimului de exterminare datorită fondului psihic robust, datorită credinţei 

sale nezdruncinate, datorită poeziei care circula în închisori, scrisă de 

Nichifor Crainic, Radu Gyr, V. Voiculescu, Pan M. Vizirescu, Aron 

Cotruş, Ştefan Baciu şi Vintilă Horia. A avut tăria de a refuza, în anii 

1963-1964, să fie reeducat, ceea ce i-a adus pedeapsa „să execute 65 zile 

de izolare completă, în celulă-grotă; alternau cu perioade de – zarcă -, 

ambele forme de puniţie la fel de grele‖. În jurnalul pe care l-a publicat a 

consemnat, între altele, că la închisoarea din Aiud, între anii 1949 şi 1950, 

„au murit de foame 625 de inşi, care au fost duşi la Râpa Robilor‖. 

 Grigore Caraza, şi alţii ca el, au rămas demni în timpul reeducării 

prin tortură, în timpul umilirii şi insultelor proferate de torţionari siniştri, 
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care aveau scopul de a-i transforma pe deţinuţi în monştri, torţionari care 

nu se dădeau în lături de la cele mai odioase practici de dezumanizare, de 

exterminare, de transformare a deţinuţilor într-o masă amorfă. Torţionari 

isterici de talia lui Maromet, evocat de Grigore Caraza, a lui Livescu de la 

Lăteşti, evocat de paul Goma, a coloneilor Dulgheru, Sepeanu, Zeller, 

adjuncţi criminali ai lui Alexandru Nicolski (Boris Grinberg), agent 

K.G.B. în România, ca Goiciu, directorul de la Gherla, cumnat cu Gh. 

Gherghiu-Dej, „un monstru în cel mai cumplit şi devastator înţeles al 

termenului‖, care „ura patologic orice înfăţişare omenească‖, practicant al 

torturii „directe, rapide‖. 

 Prin credinţă, prin invocarea Crucii, prin prezenţa în preajma lor a 

lui Iisus Hristos, prezenţă „providenţială şi întăritoare‖, Valeriu Gafencu 

(„sfântul închisorilor‖), Daniil Sandu Tudor, Iustin Pârvu, Benedict Ghiuş, 

Iuliu Hossu, Gherasim Iscu, Arsenie Papacioc, Ilie Cleopa, Dumitru Bejan, 

N. Steinhardt, Iosif Trifa, Dumitru Stăniloae, Mihai Lungeanu, Teodor M. 

Popescu ş.a. i-au înfruntat pe procurori, directori de închisori, gardieni şi 

bătăuşi, şi-au relevat „vocaţia lor de eroism şi sfinţenie‖. 

 Petru Ursache a fost interesat în cercetarea atâtor jurnale de 

închisoare cu deosebire de valoarea lor documentară, însă uneori le-a şi 

comparat, pentru a vedea, spre exemplu, cum apare portretul torţionarului 

Goiciu la Octavian Voinea şi la Paul Goma. De asemenea, confruntă 

mărturiile despre „fenomenul Piteşti‖ depuse de Grigore Dumitrescu, Ioan 

Ianolide, Octavian Voinea şi Mihai Buracu, şi nu contestă deosebiri de 

fond, ci „anume diferenţe stilistice în maniera relatării‖, darul portretistic 

al unora. 

 Opinând că este o obligaţie a celor care au cunoscut nemijlocit 

„dramatica perioadă‖ a comunismului, să-i reconstituie istoria, Gheorghe 

Grigurcu, în recenzia intitulată Sub comunism, cum  se cuvine, din 

România literară (2010, nr. 43) afirmă că Petru Ursache este „unul dintre 

cei ce o ilustrează (obligaţia) cu probitate informaţională şi rigoare 

morală‖. 

 În încheierea consideraţiilor noastre prilejuite de momentul 

aniversar al colegului Petreu Ursache, observăm că el a emis opinii 

esenţiale despre etosul şi estetica artei populare orale, că se situează între 

cei, nu prea mulţi, care au îndreptat cercetarea spre descoperirea caratelor 

de frumuseţe ale artei anonime. 

 Operei sale i se vor adăuga alte cărţi, două dintre ele se află scrise 

în momentul când aşternem aceste rânduri: una despre Mioriţa, cealaltă 

despre scriitorul nedreptăţit Paul Goma. 
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Invitatul revistei 
Toată viaţa am fost pe drumuri, un destin 

de om trăit sub semnul provizoratului, marcat 

ireversibil de tragedia comunistă din copilărie 

şi apoi de cea a dictaturii şi a dosarului de 

Securitate, care m-a urmărit peste tot unde am 

ajuns şi unde am lucrat,  nu am fost legat de un 

loc anume, de o casă anume, trăind prin 

internate şi gazde, am ştiut că nimic nu e al 

meu,  nu mă pot ataşa de nimic, nu am putut 

ţine legături statornice de rudenie, sunt un 

străin în propria mea viaţă şi în propria mea 

ţară. 

 

 

 „Dacă m-a adus Dumnezeu pe lume, a făcut-o doar 

să pot depune mărturie cu viaţa mea despre cea mai 

mare tragedie pe care a trăit-o poporul român... ” 
* 

Ion Zubaşcu în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 

* 

„Toată viaţa am fost pe drumuri, am avut un destin de om 

care a trăit sub semnul provizoratului...” 
 

Adrian Alui Gheorghe: - Zice Creangă, la un moment dat: „Cum nu se dă 

scos ursul din bîrlog, ţăranul de la munte strămutat la cîmp şi pruncul 

dezlipit de sînul mamei sale, aşa nu mă dam eu dus din Humuleşti cînd 

veni vremea să plec la Socola după stăruinţa mamei". Tu de ce ai plecat 

din Maramureş, unde se pare că te simţeai bine şi acasă? E Maramureşul 

un loc sacru sau doar memoria păcătosa îl sacralizează? Ce a mai rămas 

din Maramureşul copilăriei în memoria bucureşteanului transplantat de 

azi?  

 

Ion Zubaşcu: - Destinul meu şi al Maramureşului la care faci referire stă 

sub semnul tragediei comuniste, a unei nenorociri istorice care a năvălit 

peste poporul român, frângându-i şira spinării şi făcându-l să nu mai fie 

niciodată de acum înainte, în vecii vecilor, ceea ce-a fost de la începutul 

lumii până în 1946. Citatul din Ion Creangă se referă la o copilărie fericită 

şi la un timp istoric lin curgător, fără nici o legătură cu puhoiul devastator 

care s-a pornit în România, odată cu intrarea trupelor sovietice 
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„eliberatoare‖ şi cu instaurarea comunismului în toate instituţiile statului 

român, în 1948, când m-am născut. În anul 1950, tatăl meu, Ilie Zubaşcu, a 

fost ucis în torturi de Securitatea din Sighet, înaintea vreunui proces, după 

ce a stat ascuns în Munţii Ţibleş doi ani, împreună cu un grup de 

„partizani‖ anticomunişti din satele Dragomireşti, Sălişte şi Ieud, de pe 

Valea Izei. Neputând să-i prindă, nici Armata, nici Securitatea, ne-au 

arestat întreaga familie, pentru a-i şantaja pe cei din munţi să se predea, şi 

ne-au dus într-o noapte cu camionul la Sighet, aveam doi ani şi trei luni, iar 

soră mea Ileana era la sânul mamei, doar de câteva luni. În beciurile 

Securităţii din Sighet, mama a trăit o execuţie simulată, într-un miez de 

noapte,  mi-a povestit înainte de a  muri că securiştii m-au prins de picioare 

în faţa ei, simulând că îmi zdrobesc capul de pereţii subsolului unde o 

torturau dacă nu mărturiseşte unde se ascund „partizanii‖. Ca să nu-şi 

sacrifice familia, tata s-a predat împreună cu tot grupul, iar la trei zile l-au 

omorât în torturi bestiale, fiind singurul care a refuzat orice formă de 

colaborare cu torţionarii. Pentru că l-au omorât înaintea simulacrului de 

proces (ceea ce este o crimă împotriva umanităţii, ce nu se prescrie 

niciodată!), oficialităţile au simulat că a evadat, veneau noaptea dubele de 

securişti în Dragomireşti  şi-o terorizau pe mama şi neamurile, făcându-se 

că-l caută pe fugar prin pivniţe şi poduri, prin clăile de fân şi şoapre, aşa că 

mama nu s-a căsătorit timp de 15 ani, aşteptându-l pe tata să vină acasă, şi 

abia în 1965, după ce au fost eliberaţi toţi deţinuţii politici, a aflat că e 

mort. Ne-au confiscat averea şi au scos-o pe mama în mijlocul iernii afară 

din casă, cu doi copii mici în braţe, fără nici o formă legală, când ne-am 

dus după 1989 să ne recuperăm casa confiscată, ni s-a spus c-a fost o 

greşeală. O greşală care a durat 40 de ani! Recent, am aflat de la 

Procuratura Militară din Bucureşti că în subsolurile Securităţii din Sighet 

s-a găsit un schelet, care s-ar putea să fie al tatălui meu.  

Sub semnul acestei tragedii a stat tot destinul nostru de până acum. 

Aşadar, nu am plecat din Maramureş când m-am mutat în Bucureşti, după 

1983, ci din fragedă copilărie. Mama n-a putut să crească doi copii mici, 

fără nici o sursă de supravieţuire, a trebuit să plec de acasă, de la şase ani, 

am crescut pe la un frate al mamei, care avea casă sub Ţibleş, apoi, din 

clasa a treia, am părăsit Dragomireştiul natal, am făcut şcoala generală  la 

Baia Mare şi trei ani de liceu, ultimul l-am terminat la Liceul Minier Borşa, 

unde stăteam la internat, apoi m-am mutat la Oradea şi aşa mai departe. În 

toate vacanţele, de când mă ştiu, am lucrat împreună cu soră-mea, să ne 

putem câştiga banii de supravieţuire, culegeam vara fructe de pădure 

pentru centrele de preluare, iar după ce am avut buletin, la 14 ani, am 

lucrat în munţi, la diverse parchete forestiere, până începea şcoala. Am 

regăsit-o pe mama în 1969, când am venit profesor la Bogdan Vodă, lângă 
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Dragomireşti, şi când am  descoperit cu adevărat Maramureşul, timp de 15 

ani cât am fost profesor, ultimii 6 ani la Borşa, sub Pietrosul Rodnei.  

Dar prin 1983, mă sufocam deja, îmi epuizasem experienţa de profesor: 

deşi luam cu elevii toate premiile la concursurile de creativitate din ţară, la 

care participam, deşi cântam şi apăream  la televizor şi în presa din ţară, 

fiind un ins competitiv, n-am reuşit „să promovez‖ nici măcar în funcţia de 

director al unui cămin cultural comunal, sau al unei case a pionierilor, toate 

posturile erau ocupate pe bază de dosar de cadre, de către activişti mediocri 

ai partidului comunist. În plus, nu ne mai dădeau căldură iarna, nu veneau 

buteliile de aragaz, ne luaseră şi curentul, zi şi noapte, aveam patru copii 

mici şi simţeam că mă scufund în cea mai adâncă şi izolată groapă a limbii 

române, sub Pietrosul Rodnei înalt de 2003 m. Atunci mi-am luat lumea în 

cap şi am plecat la Bucureşti, am zis că dacă tot mă scufund, măcar să ştie 

cineva de mine. Nu aveam buletin de Capitală, am stat în chirie, fără slujbă 

şi casă mai bine de doi ani, cu copiii după mine, la limita supravieţuirii. În 

cele din urmă, ajuns în pragul nebuniei,  am ocupat un apartament în care 

am locuit cu familia fără absolut nici o formă legală, până în 1990, după 

revoluţie. 

Toată viaţa am fost pe drumuri, un destin de om trăit sub semnul 

provizoratului, marcat ireversibil de tragedia comunistă din copilărie şi 

apoi de cea a dictaturii şi a dosarului de Securitate, care m-a urmărit peste 

tot unde am ajuns şi unde am lucrat,  nu am fost legat de un loc anume, de 

o casă anume, trăind prin internate şi gazde, am ştiut că nimic nu e al meu,  

nu mă pot ataşa de nimic, nu am putut ţine legături statornice de rudenie, 

sunt un străin în propria mea viaţă şi în propria mea ţară. Acum, când mi-

am cam încheiat socotelile cu Bucureştiul, aş vrea să mă întorc în 

Maramureş, dar voi fi şi acolo -  cu siguranţă -  mai străin  decât sunt acum 

în Bucureşti, sau oriunde în lume. Doar lumea spiritului şi Împărăţia 

Cerului sunt singurele refugii din viaţa mea unde nu m-am simţit niciodată 

străin şi unde mă voi întoarce cu bucurie pentru totdeauna. 

 

 

„Am întemeiat şi eu o familie numeroasă, să-mi umplu 

singurătatea şi tristeţea care mi-au năclăit fiinţa toată 

viaţa...” 
 

 

A.A.G.: - Uite, dacă e să caracterizezi scriitorii din provincie care au luat 

cu asalt Bucureştiul, eu cred că maramureşenii sînt cel mai greu de 

modificat, îşi poartă cu ei însemnele originii în comportament, în vorbă, în 

gusturi, în umor, în gestică. Par mai greu adaptabili, au nostalgii greu 
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reprimabile. Cum explici aceste lucruri? De ce transplantul de Maramureş 

la Bucureşti este unul mai dificil? E de vină atitudinea lui „Mitică de 

Dîmboviţa”, pamblicarul, superficialul, gălăgiosul? Regretatul Laurenţiu 

Ulici e încă un exemplu în această situaţie. Sau Ioan Groşan, Sau Ioan Es. 

Pop. Ce aduce maramureşanul la întîlnirea cu ceilalţi comorienţi din 

provinciile româneşti?  

 

I.Z. - Primul lucru care m-a şocat în Bucureşti a fost gradul de 

„orientalizare‖ al Capitalei, turcisme, arăbisme, balcanisme de tot felul,  

aici e o lume cu totul altfel decât cea din Maramureş, din Ardeal şi din 

centrul Europei. Aş fi răzbit mai degrabă oriunde în Occident sau în lume, 

dacă aş fi fugit din ţară în anii 80 (am stat în Bucureşti vreo doi ani în 

aceeaşi gazdă cu Matei Vişniec şi ştiu ce zic) şi nu aş fi avut ideea 

nefericită să emigrez din Ţara Maramureşului în Capitala României. Omul 

de aici e unul strict local, mărunt, fărâmiţat, vieţuitoarea speriată de 

câmpie, gata s-o ia în toate direcţiile la cea mai mică boare de vânt, n-are 

verticalitate şi monumetalitate, e o fiinţă rizomatică. Uite, chiar şi la nivel 

etnografic, cântecele din Maramureş au o structură care ating arheul, 

stratul freatic de universalitate al sufletului uman, la fel ca formele de artă 

în care au cristalizat marile civilizaţii ale lumii, India, Tibet, Egipt, 

Mesopotamia. Am fost primul cântăreţ care a scos în larg, începând de prin 

anii 70, cu 10 ani înaintea tuturor, colinzile arhaice din Maramureş, ele au 

fost preluate imediat de toată lumea şi cântate acum de o ţară întreagă, de 

Crăciun copiii din cartierul Crângaşi, Bucureşti, mă colindă la uşa 

apartamentului meu cu colinzi, în versiuni textuale şi muzicale pe care le-

am cântat pentru prima dată în România, acum 40 de ani. M-am amuzat 

citind primele cronici la volumul meu de debut de cei care m-au etichetat 

ca poet rustic: dacă faci referiri la simboluri ale civilizaţiilor din Egipt, 

Grecia, sau Tibet, nu cred că poţi fi considerat un poet agrar. În mod 

paradoxal, cunoscând formele arhetipale de viaţă şi artă în care s-a 

structurat civilizaţia Maramureşului, am avut mai uşor acces la codurile 

genetice ale divinităţii, la structurile stranii ale particulelor elementare, la 

realităţile cosmice ca stringurile sau găurile negre, arheii de pe Valea Izei 

mi-au deschis accesul la aceste forme vii ale materiei arhaice universale, 

fie că e vorba de teritoriile uluitoare ale geneticii de ultimă oră, ale fizicii 

hadronice sau ale cosmologiei. Toate referirile din versurile mele mele la 

simbolurile din Maramureş sunt în această ordine de idei. 

Am descoperit practic Maramureşul, după 1969, când am revenit ca 

profesor aici, am citit mult şi am cunoscut cu adevărat şi în profunzime 

bibliotecile vii de civilizaţie arhaică şi etnologie, care au fost mama mea 

Maria şi moaşa Ileana, mama mamei mele. Lucram cu mama şi moaşa în 
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grădină, pe câmp, sau oriunde, şi pe ori ce vreme, orice făceam, poezia 

irupea din fiinţa lor în mod firesc, la mijlocul celei mai banale conversaţii, 

la fel ca şi cântecul.  Povesteau ceva şi concluzia era întotdeuna în versuri 

uluitoare, care le însoţeau toate gesturile şi cuvintele, asemenea respiraţiei, 

mustind din zăcământul de civilizaţie al acelei lumi străvechi. D‘apoi bine-

o zis cine-o zis: Omu bun şi vremea bună/ De rare ori se adună/ Omu rău 

şi vremea ră/ Tădeauna să-ntâlne...Sau, vorba strămoşului tău, Grigore‘a 

lu‘ Ionu lu‘ Dumitru : Binele de mine fuge/ Răul dinapoi m-agiunge/ Fuge 

bine peste mine/ Răul de mine se ţine...Întotdeauna era o vorbă a cuiva, a 

unui strămoş, a unui consătean, a nu‘ş cui, a oricui, care introducea versuri 

uluitoare, cuvinte şi expresii de înţelepciune şi frumuseţe arhaică, cu  

prilejul cel mai firesc,  al celei mai banale conversaţii, arta nu era ruptă de 

fiinţa omului, era prezentă zi şi noapte în structura lui comportamentală, 

făcea parte din propria lui fire.  Între anii 1969 şi 1983, cât am trăit în 

Maramureş, şi în toate verile,  revenind în vacanţe, timp de 25 de ani, de 

când trăiesc în Bucureşti, am umplut caiete întregi cu versuri şi cântece 

auzite de la mama şi cu fiecare an ce trecea, memoria ei parcă sporea, 

asemenea unui izvor care nu se mai termină, dimpotrivă se limpezeşte pe 

măsură ce iei din el.  

Oamă bună şi de ominie, îi zicea din când în când mamei moaşa Ileana, 

dă-ţi în ori! Iar când  te izbeşti de asemena cuvinte, cu fiinţa ta de tânăr 

poet  al limbii române vii, în timp ce lucrezi ceva neînsemnt în gădina 

casei, nu poţi face un pas mai departe. Şi astfel afli că nu numai pomul face 

poamă, ci şi omul avea oamă: omul meu era întotdeauna bărbatul, în graiul 

viu din Maramureş, oama era desigur femeia lui, fructa lui. Iar or şi ori nu 

puteau fi decât ceva legat de firea cea mai adâncă a unei fiinţe, miezul ei 

ultim care îi dădea identitate şi coerenţă în timp, însuşi timpul biologic care 

structura dinăuntru o fiinţă umană, prin impulsuri abisale: Vinu-mi ori/ 

Într-uneori/ Să mă sui pă munţi cu flori. Din păcate, odată cu prelingerea 

mileniilor printre cuvintele graiului viu, s-au tocit sensurile  lor 

primordiale, sâmburul şi miezul lor iniţial, germinator de sens, şi or – ca 

una dintre cele mai arhaice rădăcini ale limbii române naturale, cu sensul 

de timp al fiinţei  vii, fire – s-a mai conservat în uzanţa vorbirii, topindu-şi 

sensul originar, doar în substantivul arhaizant oară, „în oara morţii mele”, 

dar şi în adverbe şi locuţiuni , ori de câte ori, uneori, alteori, „te ridicam 

de subţiori/ de-atâtea ori, de-atâtea ori”,oriunde, oricând, oricum, oricine, 

orice, prima oară, a doua oară, sau în conjuncţii disjunctive: ori-ori, ori 

vii, ori pleci, cât şi în straniul rudiment adversativ or. Dar cine ar fi bănuit 

că în aceste vocabule umile, tocite de vorbire ca treptele unui tribunal, sau 

ca oţelul subţiat al cuţitelor de bucătărie tăind doar fragilităţi din grădină, 

generaţii la rând, se ascund adevărate cristale geologice din straturile cele 
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mai adânci ale graiului origiar al lumii? Abia descoperind aceste rezonanţe 

magnetice ale particulelor or şi ori, simţi altfel, din interiorul cel mai intim 

al graiului matern, cuvintele dor, zori (zi-ori, ziorel de ziuă), fi-ori, care 

funcţionează parcă într-o altă mecanică fonetică şi semantică, cu totul 

stranie, mai apropiată de  ce se întâmplă în  zona cuantică a particuleleor 

elementare, decât de legităţile de evoluţie ale lingvisticii clasice. Ca să nu-

ţi mai vorbesc de particula ur, de pe fundul oceanului fonetic şi semantic al 

limbii, tot o fosilă a limbii adamice, conservată în cuvântul a urma, urma, 

dar şi în celălalt verb, a urâ. Aşadar or şi ur, dorul –ca sentiment al 

atracţiei de la mari depărtări de timp şi, la celalalt pol,  ura şi urâtul – ca 

sentiment al îndepărtării şi înstrăinării în spaţiu. Sau fascinantele rădăcini 

bârsa-obârşia, rând-orânda-corinda. Ca poet al limbii române, vreau să 

spun, am căzut în fântânile abisale ale cuvintelor arhaice, care se mai 

conservau în Maramureş ca nişte miraculoase fosile vii, ieşite din lege şi 

din lume, uitate de timp şi de Dumnezeu, coborând până la rădăcina limbii 

originare a lumii, la sintaxa universală a graiurilor, ceea ce pentru un 

scriitor este o experienţă coleşitoare. 

În Maramureş, am cunoscut omul pământean al acestui spaţiu de 

civilizaţe carpatină, care respira încă viu după tiparul lui originar de la 

începutul lumii, aşa cum am mai prins alacul, „grâul sfânt‖ din colinzi, 

Coborât-o coborât/ Dumnezeu pe-acest pământ/ Printre holde de grâu 

sfânt, cu bobul în trei dungi, care creştea spontan în poienele codrilor, sau 

mărul oarzân, timpuriu, care creştea şi el în sălbăticia începutului lumii, cu 

dulceaţa lui uluitoare,  pe dealuri şi munţi, De-aş muri primăvara/ Păsările 

m-ar cânta/ Vântuţu m-ar legâna/ Rândunele m-ar duce/ Şi cucu mi-ar 

pune cruce / Dintr-o creangă de măr dulce. În această lume de pe Valea 

Izei, înconjurată din toate părţile de munţi, preistoria s-a întâlnit în mod 

miraculos cu postistoria, aşa cum uneori apusul lunii continuă spre 

dimineaţă şi se întretaie cu răsăritul soarelui,  de nu mai ştii care e un astru 

şi care altul, şi această atingere a extremelor temporale şi paradigmatice de 

civilizaţii a produs în fiinţa mea tânără de atunci un scurtcircuit din ale 

cărei energii mă hrănesc şi acum.  

Când m-am mutat în Bucureşti, după 1983, am venit cu toată această 

placentă arhetipală după mine. În Capitală trăiau la un moment dat mulţi 

maramureşeni de vază, era regretatul Laurenţiu Ulici, Alexandru Ivasiuc, 

până în 1977, la cutremur, prozatorii Nicolae Breban, Augustin Buzura şi 

Ioan Groşan,  a venit apoi la sfârşitul lui 89 poetul Ioan Es. Pop, sunt 

cântăreţii Grigore Leşe, Ducu Bertzi, Narcisa Suciu şi Paula Seling, Ştefan 

Hruşcă s-a muat în Canada, ne vedem tot mai rar, mai sunt probabil şi alţii, 

de care nu-mi aduc acum bine aminte. Marea problemă e că toţi aceştia nu 

comunică unul cu altul, fiecare e cu descălecatul său, cu ce-a întemeiat el, 
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de unul singur, asta se vede clar, cu ochiul liber, mă gândesc de multe ori 

să găsesc o formă sau un prilej de-a ne aduna cu toţii şi a face ceva 

împreună, oricât de diferiţi am fi unii de alţii. Dar ce am putea face toţi 

aceştia împreună, într-o lume în care şi înmormântările se transformă în 

spectacole, ca emisiunile tv de divertisment ieftin, cu ropotele de aplauze 

înregistrate pe bandă, poate un alt fel de spectacol mai grav, mai apropiat 

de ideea de Maramureş.  

Trăiesc de peste 25 de ani în Bucureşti, dar nu am prieteni de familie 

dintre scriitori, cu care să fac sărbătorile împreună, aici e o singurătate mai 

mare ca în vârful munţilor, acolo măcar vezi stelele cerului şi simţi că nu 

eşti singur pe lume, dar aici nu vezi decât picioarele celor din faţă şi de 

alături, cu grija de fiecare clipă să nu urce peste tine şi să te strivească în 

graba şi furia permanentă a tuturor. I-am luat odată un interviu lui Ioan 

Alexandru, după ce primise în Japonia un mare premiu,  un fel  de Premiu 

Nobel pentru Asia, şi singurul lucru pe care îl reţin şi acum, după mulţi ani 

de la întâlnirea noastră de atunci, e că de 25 de ani de când trăia şi el în 

Bucureşti, nu avea nici un prieten de familie dintre scriitori, cu care să  se 

colinde de sărbători, nu-l vizitase nimeni cu familia, acasă. „N-am pe 

nimeni. Nimeni!‖, mi-a spus Ioan Alexandru, şi tristeţea gravă a vocii lui 

de atunci, uimit el însuşi de ceea ce spunea, mă va urmări totdeauna,  

reverberând în propria mea mâhnire şi singurătate. Poate de aceea am 

întemeiat şi eu o familie numeroasă, să-mi umplu singurătatea şi tristeţea 

care mi-au năclăit fiinţa toată viaţa, prin toţi porii ei, în ciuda imaginii 

aparente pe care o pot avea despre mine cei care m-au cunoscut de-a lungul 

anilor.   

 

De ce tace de treizeci de ani Ileana Zubaşcu ? 
 

A.A.G.:– Înainte de a auzi lumea literară din România de Ion Zubaşcu, a 

auzit de Ileana Zubaşcu, sora ta, care a preferat debutului spectaculos din 

anii `80 o tăcere semnificativă. Ai uneori impresia că ai preluat ceva din 

mesajul poetic iniţiat de ea? Că ai preluat ceva din posibilul ei destin 

literar? Dacă Ileana Zubaşcu ar fi vorbit mai departe pe limba poeziei, 

unde te-ai mai fi situat tu? Ai mai fi scris? De ce şi cît o să mai tacă Ileana 

Zubaşcu?   

 

I.Z.: Cred că Ileana Zubaşcu e una dintre cele mai enigamatice prezenţe 

ale literaturii române din  toată istoria ei: de la debutul fulminant cu 

volumul „Întru totul”, Editura Albatros, 1978, în care are câteva arte şi 

manifeste poetice, ce anunţă schimbările de gardă din literatura română, 

„Generaţia noastră‖, „Ceva nou‖ şi „Cântecul generaţiei mele‖, tace de 30 
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de ani. Poate că e  momentul să spun de ce.  A debutat cu versuri în revista 

„Famila”, 1969, şi „Flacăra‖, 1975, şi a mai  publicat doar câteva puţine 

poeme în „Steaua‖, „Orizont‖, „Luceafărul‖, cât şi în culegerile judeţene. 

Terminase Filologia la Oradea şi Filosofia la Cluj,  era profesoară navetistă 

într-un mic cătun numit Dobricul Lăpuşului, mergea zilnic 7 km pe jos, 

dus şi întors prin noroaie, în cizme de cauciuc, din Târgu Lăpuş, unde 

stătea în gazdă, apoi s-a mutat şi a locuit singură într-o cămară părăginită  a 

şcolii şi mai părăginite, din acel sat „prăpădit între dealurile Ţării 

Lăpuşului‖. Mă durea atât de mult singurătatea ei şi am luat-o să cânte cu 

mine la câteva mari spectacole ale Cenaclului Flacăra, inventasem un 

instrument nou, din clopoţei acordaţi, cumpăraţi din târg, eu cântam vocal, 

ea mă acompania la „Talanga‖ – instrumentul  cu clopote, clape şi sfori  

manufacturat de mine. Era frumoasă şi Păunescu s-a îndrăgostit fulgerător 

de ea. O plimba cu Mercedesul, seara, prin Bucureşti şi a invitat-o la 

Bârca, să i-o prezinte bătrânului său tată, învăţătorul Constantin. S-a mai 

îndrăgostit de soră-mea şi un redactor al revistei „Flacăra‖ de atunci, 

poetul George Stanca, pe care Păunescu l-a dat imediat afară din redacţie, 

din această pricină, nesuportând o astfel de concurenţă. Laurenţiu Ulici i-a 

sprijinit debutul editoral la concursul Editurii Albastros, în 1978, cred că 

prima cronică la volum a scris-o Andrei Zanca, în „Echinox‖, apoi 

Laurenţiu Ulici, în „România literară‖, Constanţa Buzea, în „Amfiteatru‖, 

Alexandru Piru ş.a.. Numai că dintr-un volum normal de vreo 130 de 

pagini, trimis la editură, cenzura a lăsat o broşurică de 28 de pagini, poate 

cea mai subţire carte de versuri din literatura română, cu doar 12 poeme, 

dintre care trei erau manifeste pentru noua generaţie 80, ce se anunţa cu 

claritate, în mod explicit, prin acest volum. Într-o bună parte din cronica lui 

Laurenţiu Ulici din „România literară‖ , preluată în volumul „Prima  

verba III”, cred, criticul îşi exprima stupefacţia că o editură premiază un 

volum la concursul ei de debuturi, alegându-l dintre sute de concurenţi, şi 

apoi îl cenzurează cu o cruzime care îl face de nerecunoscut.  

Cu toate acestea, versurile Ilenei au impresionat foarte tare şi au răzbit 

prin revista „Flacăra‖ la publicul larg. Actriţa Eugenia Maci, de la Teatrul 

Naţional Bucureşti, a realizat un mic scenariu după poemul „Întru totul‖ şi 

l-a recitat la TVR, la o oră de maximă audienţă. Câţiva scriitori importanţi 

din Bucureşti au pornit în pelerinaj spre Maramureş s-o caute şi s-o 

cunoască  pe Ileana. Am însoţit-o pe soră-mea la o şedinţă a Cenaclului de 

Luni, aici mi-am dat seama, din modul cum a fost prezentată, că Ileana era 

deja foarte cunoscută, a citit împreună cu o altă poetă mai în vârstă, 

discuţiile despre poezia acesteia au fost prelungite, am impresia în mod 

intenţionat, pentru a muta cât mai târziu lectura Ilenei după miezul nopţii şi 

a  atenua astfel şocul versurilor ei. Când a citit, a fost primită cu răceală, 
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ceea ce scria ea atunci nu era în ton cu linia ludic-ironică a cenaclului, ea 

venea cu versuri biografice de un puternic tragism şi o directeţe percutantă, 

cu imagini care bruscau prin prospeţimea şi autenticitatea realului incizat 

de cuvinte, cam cum scriu tinerii abia acum, după 30 de ani de atunci. 

Nicolae Manolescu a avut un discurs ferm împotriva acestui fel de a scrie 

poezie, insistând pe sugestia anacronică a poemului „Întru totul‖, într-o 

lume secvenţializată, care prizează realul în doze mici, ceea ce nu l-a 

împiedicat, totuşi, când Cărtărescu a scos după câţiva ani cartea „Totul‖, 

cu aceeaşi anvergură poetică, dar scrisă în alt registru,  şi fără să fie 

cenzurat nimicitor ca  volumul Ilenei, să-l considere din start marele Poet.   

Mai târziu, în 1982, poetul Alexandru Muşina a publicat în revista 

„Vatra”, dacă nu mă înşel, textul vizionar  „Noul antropocentrism‖, reluat 

apoi în toate volumele sale de eseuri, de la „Unde se află poezia?‖, din 

1996, pînă la „Poezia, teze, ipoteze, explorări‖, din 2008. Ei bine, întreaga 

viziune a lui Alexandru Muşina asupra evoluţiei liricii româneşti, spre 

„poezia noului antropocentrism‖, cu miza pe „perspectiva totalizatoare, 

unificatoare‖ a „complexităţii umanului şi realului‖, cu deplasarea 

accentului  „ de la text la receptor,  de la intensitatea stilistică  la 

intensitatea comunicării‖ şi regândirea „omului concret, integral, 

ireductibl‖, cu profeţia uluitoare: „Reumanizarea poeziei constituie, acum, 

marea ei  şansă, şansa depăşirii manierismului  printr-un nou clasicism. Un 

„clasicism‖ cum n-a mai fost altul. Un antropocentrism nemărginit‖, ei, 

bine, toate aceste idei care şi-au sporit forţa anticipativă cu trecerea anilor, 

pot fi  ilustrate cuvânt de cuvânt cu poezia dn 1978 a Ilenei Zubaşcu, atât 

din cele 12 poeme trecute prin dârmonul cenzurii, în volumul schilodit 

„Întru totul” , cât şi din poemele ample, scrise în aceeaşi perioadă şi 

apărute în presa literară a momentului, dar reluate editorial abia în marile 

antologii ale lui Laurenţiu Ulici, de care am pomenit deja, care îi ştia toate 

versurile Ilenei. Când o să am mai mult timp, o să sistematizez ideile 

profetice ale lui Alexandru Muşina, care au rămas valabile până azi şi vor 

rămâne în continuare, şi-o să le ilustrez cu versurile Ilenei: în mod 

paradoxal, poetul Muşina şi-ar putea acoperi mult mai bine afirmaţiile 

îndrăzneţe din anii 80 cu versurile Ilenei Zubaşcu, decât cu propria  sa 

creaţie poetică,  rămasă într-o evoluţie colaterală viziunilor sale teoretice.  

Cu toate acestea, Muşina n-a inclus-o pe Ileana în  „Antologia poeziei 

generaţiei 80‖, din 1993, cum nu m-a inclus nici pe mine, din pricina 

adversităţii sale faţişe faţă de Laurenţiu Ulici, similară cu cea a lui 

Manolescu, deşi poemele din volumul meu de debut, „Gesturi şi 

personaje‖, Albatros, 1982, se numeau, în ordinea trecută în sumar: 

„Ecologie umană‖, Homo ludens‖, „Omul holografic‖, „Omul de 

Neanderthal şi Omul de Cromagon‖, „Omul antigravitaţional‖, 
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„Antropofagii‖, „Omul de la recepţie‖, „Homo spray‖, „Homo cogitans‖, 

„Omul practic‖, „Omul închis‖, „Homo cinematographicus‖, Omul 

statistic‖, „Omul deschis‖, „Căldura umană‖, „Omul munţilor‖ şi „Omul 

disponibil‖, construcţie amplă care urmează să apară într-o nouă  versiune 

în curând, fiind toate expresia cum nu se mai poate de clară a „noului 

antropocentrism‖. Vreau să spun că versurile mele şi ale Ilenei erau 

ilustraţia perfectă a tezei vizionare a lui Alexandru Muşina, înainte ca noi 

s-o cunoaştem (volumul Ilenei apăruse în 1978, iar al meu în 1982), atât 

doar că erau urmarea propriilor noastre lecturi, experienţe de viaţă şi 

viziuni anticipatoare, care ne-au scos în acelaşi sens, înaintea lui Muşina, şi 

nu doar prin teoretizări eseistice, ci prin realitatea de gradul întâi a propriei 

creaţii.  

Dar steaua Ilenei urca vizibil în acei ani, Păunescu i-a propus s-o aducă 

în Bucureşti, i se pregătea un premiu al CC UTC, şi ascensiune politică în 

context, cu perspectiva de a-l cunoaşte pe însuşi „prinţişorul‖ Nicu 

Ceauşescu, însă cu cât creasta valului pe care sălta Ileana se ridica mai sus 

şi pasiunea lui Păunescu se manifesta mai acaparator, în felul lui 

spectaculos şi la vedere, Ileana avea tot mai mari probleme morale: 

Păunescu era căsătorit şi avea doi copii cu Constanţa Buzea, împreună cu 

care am petrecut câteva după-amieze frumoase acasă la ei, pe str. Dionisie 

Lupu, când ne-a dăruit volumele sale de versuri cu dedicaţii generoase, a 

scris apoi o cronică entuziastă despre volumul Ilenei, în „Amfiteatru‖, soră-

mea nu era femeia care să cadă imediat după aceea în braţele lui Păunescu, 

noi ne-am străduit cât am putut de-a lungul anilor să ne menţinem fiinţa 

dintr-o bucată, cu orice preţ, chiar dacă lumea în care trăiam era fărâmiţată 

în bucăţi. Ileana a înţeles repede care e preţul succesului într-o lume  ca şi 

cea a Bucureştiului acelor ani, a refuzat rând pe rând toate ofertele foarte 

tentante de mărire şi ascensiune, s-a retras în Maramureş şi n-a mai vrut să 

vină la nici un spectacol  şi la nici o întâlnire bucureşteană. Şi n-a mai 

venit niciodată! 

 Asta l-a înfuriat rău de tot pe Păunescu, Ileana era un fel de trofeu 

al ascensiunii lui, în acei ani ai săi glorioşi, nu era încă învăţat să fie 

refuzat categoric (după ce mai aduse din provincie în Bucureşti câteva 

gloriole, care s-au ofili cu anii), a organizat special un  spectacol  al 

Cenaclului Flacăra, la Sala Polivalentă din Braşov, la care voia să-i adune 

pe toţi poeţii pe care îi debutase în pagina „Ave‖, la „poşta redacţiei‖ din 

revista clujeană „Tribuna‖, dar şi în revista „Flacăra‖, de mare tiraj şi 

impact public, al cărei redactor şef ajunsese. Erau spectacole cu miză mare, 

pe lângă decontarea drumului, ţi se plătea prestaţia şi, apoi, acele 

„întâmplări‖ cu cântec şi poezie erau televizate, se dădeau pe TVR 

(singura televiziune de atunci), la ore în care erai văzut de întreaga ţară, se 
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cântau şi  se recitau versuri curate şi de valoare,  în anii dinainte de 1980 

nu erau invadate de glorificarea lui Ceauşescu, aşa cum s-a ajuns mai 

târziu. M-a trimis acasă în Maramureş după soră-mea, care era un fel de 

cireaşă pe tortul debuturilor pe care le-a susţinut şi încurajat în acei ani, i-

am spus că n-o să vină, dar a insistat să nu mă întorc fără Ileana. Şi m-am 

întors cu trenul, în noaptea următoare, fără Ileana. Când m-a văzut fără 

soră-mea, s-a înfuriat grozav, a tunat şi a fulgerat, trimiţându-mă acasă 

încă din uşa Săli Polivalente,  de cum m-a zărit, eliminându-mă din 

Cenaclul Facăra  pentru o bună bucată de vreme.  

Ileana a câştigat apoi un concurs pe un post de profesoară la Baia 

Mare, dar i-au dat o catedră în Sighet, locul din capitala judeţului fiind 

aranjat pentru soţia vreunui politruc (în câteva rânduri, a fost singura 

persoană din ansamblul folcloric al Casei de Cultură din Târgu Lăpuş, care 

n-a primit viza pentru turnee în străinătate, din  pricina dosarului, deşi era 

cea mai bună dansatoare), s-a căsătorit în Sighet şi s-a retras definitiv din 

viaţa literară, sacrificând succesul fulminant, în condiţiile compromiţătoare 

ale climatului comunist tot mai acaparant, opţiunii sale morale, ferme, 

dedicându-se creşterii celor doi copii şi muncii didactice. Acum s-a 

pensionat şi face naveta între Europa şi America, unde cei doi copii i-au 

ajuns medici, în curând le va creşte nepoţii. Volumele de versuri pe care le-

a depus la diverse edituri, după ce a refuzat categoric ispita comunistă a 

Bucureştiului, nu i-au mai apărut niciodată, deşi îmi amintesc că unul 

dintre ele, cel puţin,  „Fiinţa în fiinţă‖, era puternic, cu versuri a căror 

frumuseţe nu se va ofili niciodată.  

Am descoperit recent fragmente din acea carte, de fapt un singur poem 

dramatic, inspirat de cazul real al unei femei care a supravieţuit sub 

dărâmături 11 zile, după cutremurul din 1977, vorbind neîncetat, sunt  aici 

versuri pe care le uitasem cu totul şi care prevestesc  cu claritate ceea ce 

urma să se întâmple chiar cu destinul îngropat al Ilenei Zubaşcu, de 

Rimbaud feminin al culturii române, pot fi găsite în „Antologia poeţilor 

tineri. 1978-1982‖, p. 635-650, publicată postum de Laurenţiu Ulici, în 

2005: „femeie, du-te acasă, eşti genială, nu ţi-am spus, ce mai vrei, nu-ţi 

ajunge?/ lasă-ne pe noi cel puţin să ne vedem publicate creaţiile cât 

suntem încă în viaţă/ noi care nu avem nici o şansă de-a ne vedea 

publicate postumele/ tu ai tot timpul în faţă, operele tale pot să aştepte/ 

oricum ele sunt scrise pentru totdeauna/ fie că le publici acum sau peste o 

mie de ani/ valoarea lor rămâne aceeaşi.../nu te putem lăsa să ieşi la 

lumină în întregime/ aşa cum eşti tu în deplină intimitate/ ar sări în aer 

sediile tuturor ministerelor/ ambasadorii tuturor statelor s-ar simţi ofesaţi 

în numele popoarelor lor/ şi şi-ar retrage hârtiile aurite de acreditare/ 

apariţia ta integrală în epocă ar modifica clima pe glob/ ar topi calotele 
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glaciare, pustiurile lumii toate ar înflori/ s-ar înfăptui noua ordine 

economică pe planeta Pământ/ încetişor, încetişor...”. Fragmentul din care 

am citat se numeşte „Cutia planetară de viteze‖. 

Şi au trecut 30 de ani de atunci, iar în tot acest răstimp, oriunde 

mergeam în ţară la  festivaluri literare, unde ne întâlneam toţi ai noştri din 

generaţia 80 – şi când zic asta, mă gândesc în primul rând la optzeciştii din 

provincie, care n-au avut şansa unică a unui Nicolae Manolescu în spate şi 

cutia de rezonanţă istorică a unui Cenaclu de Luni şi au răzbit fiecare cum 

a putut, înfruntând cu mâinile goale şi doar cu credinţa în cuvântul poeziei 

o dictatură anihilantă şi atât de ostilă valorii ( iar acum, cea mai mare parte  

dintre ei e exclusă şi din Istoria critică a literaturii române, de data 

aceasta în deplină libertate)  – în tot acest timp, nimeni nu m–a întrebat 

niciodată ce mai scriu, ci doar ce face şi ce mai scrie soră-mea Ileana, sau 

dacă nu cumva am o soră pe care o cheamă Ileana. Anul ăsta - şi suntem 

deja în 2009! -  poeta Ana Blandiana mi-a povestit că a fost la Bruxelles, 

cu expoziţia itinerantă care marchează 60 de ani de la începutul 

colectivizării şi scoaterea clasei ţărăneşti din istorie, iar acolo un funcţionar 

al ambasadei române a întrebat-o dacă mai ştie ceva de Ileana Zubaşcu. 

Laurenţiu Ulici i-a inclus versurile în marea sa antologie „O mie şi una 

de poezii româneşti”,  în zece volume, 1997,  dar şi în volumul apărut 

postum, „Antologia poeţilor tineri. 1978-1982” ( predată în acei ani la 

Editura Eminescu, dar care a apărut din pricina cenzurii abia în...2005), iar 

poetul  Gellu Dorian spune cu fermitate exemplară în volumul său recent 

apărut, „Cititorul de poezie”, 2008, ceea ce Nicolae Manolescu refuză să 

accepte: „Dar generaţia a fost anunţată, tot în  acel an mi se pare (e vorba 

de 1978 – anul Colocviului Naţional de Poezie de la Iaşi, în care Laurenţiu 

Ulici vorbeşte de „promoţia optzeci‖, n.n.), de apariţia cărţii Ilenei 

Zubaşcu – „Întru totul”, - carte reper pentru cine vrea să facă o cronologie 

a promoţiilor literare şi să observe anunţarea unui altfel de discurs 

poetic...Iată şi poemul emblematic (pe lângă prima carte a lui Petru 

Romoşan), care anunţa generaţia optzeci, moment de ruptură de discursul 

poetic de până atunci şi etalarea altui discurs‖ (Gellu Dorian citează în 

întregime poemul „Generaţia noastră‖, din păcate în forma în care a fost 

ciuntit de cenzură, în volumul de debut)...Numai „Cartea de iarnă” a lui 

Ion Mureşan a mai putut jalona atât de clar vârstele poeziei româneşti 

contemporane‖. 

Şi acum vii şi tu, Adrian Alui Gheorghe, la mijlocul anului 2009, şi mă 

întrebi de ce tace şi cât o să mai tacă Ileana Zubaşcu? Poate că o să 

vorbească, în cele din urmă, sau măcar o să-şi scoată cărtea de debut 

„Întru totul‖, în forma în care a  fost trimisă la editură, dar a apărut atât de 

mutilată, poate şi alte cărţi pe care cred că le-a scris în tăcerea sa de 30 de 
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ani, de sub calota de gheaţă a comunismului, inclusiv cel postdecembrist. 

Dar mai cunoşti vreun caz similar în cultura română, ca un scriitor tânăr să 

se retragă din literatură din scrupule morale, sacrificându-şi gloria atât de 

ademenitoare doar pentru a-şi păstra conştiinţa curată, şi doar doi ani de 

prezenţă publică impecabilă să provoace o amintire aproape de neşters? Un 

caz oarecum similar ar mai fi poate Viorel Padina, şi el cu un destin ieşit 

din comun. Dar crezi că ar fi bine să vorbească o asemenea conştiinţă? 

Crezi că ar putea spune după 30 de ani de tăcere cuvinte şi adevăruri atât 

de uşor suportabile? Nu e destul ce se întâmplă cu Paul Goma?  

 

„Aş putea scrie istoria adevărată a Cenaclulului Flacăra ...  

Păunescu avea în tot ce făcea vocaţia demonstraţiilor de 

forţă, cred că  şi când făcea dragoste, el de fapt viola...” 
 

A.A.G.:– Ai ajuns în Bucureşti prin cenaclul Flacăra, al lui Adrian 

Păunescu. Şi eu fredonam în adolescenţă unul din şlagărele tale 

antirăzboinice care spunea la un moment dat duios, responsabil, că „Nu 

se naşte un copil,/ Făr` o tonă de trotil”. Şi vedeam parcă tona de trotil 

amplasată sub pătuţul copilului gînguritor, gata să se lase detonată de 

fitilul arogant. Crezi că muncitorii de la fabrica de trotil au suferit de pe 

urma cîntecului tău? Ce a însemnat cenaclul Flacăra pentru evoluţia ta? 

Sau pentru stagnarea ta? După anul 1990 ai fost între puţinii care au 

demascat atmosfera promiscuă moral şi intelectual de la fostul cenaclu 

Flacăra. Ce amintiri frumoase ai de la cenaclul lui Păunescu? Dacă ai 

vreuna...!? Ce amintiri urîte ai din aceeaşi perioadă? Ce vrei să uiţi şi nu 

poţi? Cît bine a făcut cenaclul Flacăra generaţiilor tinere? Cît rău a făcut 

culturii şi moralităţii naţiei noastre? Iartă-mi avalanşa interogativă, dar 

vorbind despre cenaclul Flacăra mă regăsesc la vîrsta întrebărilor... 

 

I.Z.: Tu glumeşti acum, amintindu-ţi de acel cântec al meu, dar în acei ani 

când l-am lansat nu era nimic de glumă. Dimpotrivă. Din pricina 

delaţiunilor care curgeau gârlă din judeţul Maramureş către Secţia de 

Propagandă a CC al PCR, conform cărora aş fi „fiul recalcitrant al unui 

înrăit duşman al poporului şi comunismului‖ (odată, mi-a arătat Păunescu 

o astfel de hârtie, care îi venise de la Cornel Burtică, şeful Propagadei din 

Republica Socialistă România, şi m-a întreabt uimit: „Mă, tu cine eşti, de 

ai duşmani atât de mulţi şi puternici‖? Şi eu habar nu aveam pe atunci cine 

eram!), nu aveam voie să apar la televiziune decât cu acel cântec 

antirăzboinic, „Lumea de mâine‖ (intrat pe albumul triplu al Cenaclului 

Flacăra ). O serie de emisiuni filmate în Maramureş - şi îmi amintesc de 
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una, pentru care Sânziana Pop şi Cornel Nistorescu mă căutaseră acasă şi 

m-au plimbat la filmări pe la Baia Mare -  au fost cenzurate rău, mi-au dat 

pe ecran doar mâinile de la cot în jos pe chitară, fără să apar ca prezenţă, 

cu faţa şi restul trupului, într-o emisiune care îmi era dedicată, iar altele nu 

s-au mai dat deloc. Ei bine, nici măcar acel cântec, care se cânta deja în 

restaurante şi la nunţi, la fel ca „Fost-am Omu‘ pădurii‖ (ar trebui să fiu 

acum un om bogat, nu-i aşa?), nu mi-l dădeau întreg, observam ba că 

dispărea o  strofă, ba alta. Tăiau de obicei strofa cu versurile „Avem casă şi 

maşină/ Şi doi ari de grădină‖, pe care cenzorii le percepeau ca fiind 

critice, sau cel puţin ironice, la adresa sistemului comunist, ce luase 

oamenilor aproape totul, dar cel mai des îmi tăiau strofa la care te referi şi 

tu: „Lumea asta aiurită/ Stă pe-un tron de dinamită/Nu se naşte un copil/ 

Făr’o tonă de trotil‖. Securiştii din TVR au făcut legătura cu faptul că eu 

lucram pe atunci în Borşa, zonă minieră, unde artificierii aveau evident 

dinamită, şi s-au gândit că aş putea face şi eu rost de trotil de la ei, să arunc 

în aer sistemul comunist, sau cel puţin cântecul era în minţile lor bolnave o 

dovadă mascată a intenţiei mele de-a detona clădirea CC al PCR,  iar 

vigilenţa lor se făcea utilă sistemului comunist eliminând acea strofă din 

cântecul dat la TVR, pentru a nu sugera şi altora periculoasa idee 

subversivă. Astea le-am aflat mai târziu de la cineva  suspus, care lucra în 

televiziune, aşa cum am aflat că după ce apăream la TVR cu acel cântec, 

reduceau porţia de dinamită distribuită artificierilor de la minele din zona 

bazinului Baia Borşa, care intra în plus sub un control sever, dacă poţi să-ţi 

imaginezi aşa ceva. Toate astea par azi o nebunie, dar  atunci cu lucruri de 

acest gen se ocupau Securitatea şi cenzura, în climatul de nebunie generală 

în care supravieţuiam. Dar fiind foarte tineri, eram împinşi din spate de 

dorinţa sălbatică de-a ne afirma, neavând ale posibilităţi la îndemână şi 

neştiind cât va dura sistemul comunist, în care ne-am născut, am crescut şi 

ne-am format şi care făcea parte din fiinţa noastră ca aerul  respirat în 

plămâni. 

Publicasem versuri în revista „Flacăra‖, dar şi experimente de 

creativitate ale elevilor cu care lucram la şcoala din Bogdan Vodă (cred că 

am fost un precursor timpuriu în România a ceea ce se  practică azi în 

universităţi sub numele de „scriere creatoare‖, am scos şi o carte la Editura 

Litera, în 1982, se numeşte „Copilării‖), imediat după ce Păunescu îi 

preluase conducerea şi a făcut din ea probabil cea mai citită publicaţie a 

presei româneşti de atunci. În acest sens, imaginea conform căreia am 

ajuns cunoscut după Ileana Zubaşcu trebuie corectată, lucrurile stau invers, 

sora mea mai mică a venit totdeauna pe urmele mele, cum e firesc. Şi, 

apoi, nici nu se mai ştie după atâţia ani dacă poeta Ileana Zubaşcu a existat 

într-adevăr, s-ar putea ca eu să-i fi scris versurile energice, bărbăteşti, cum 
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s-a şi vehiculat ideea, cine mai ştie  azi cu adevărat cum au stat lucrurile în 

acea nebunie generală în care am trăit, sau cel puţin istoria de mâine ar 

putea lua în calcul şi această ipoteză, nu-i aşa, Adrian Alui Gheorghe? -  tu 

ştii foarte bine ce mai e şi cu istoria asta şi cum se intră în ea.   

Prin 1975, cred, mi s-a acordat Premiul anual de Poezie al revistei 

„Flacăra‖, şi festivităţile de premiere s-au ţinut la Sala Palatului, mai erau 

premiaţi tenismanul Ilie Năstase şi handbalistul Ştefan Birtalan, la sport, 

valorile reale ale acelui moment, în toate domeniile. Când lua diploma, 

fiecare rostea câteva cuvinte, eu am întreabat dacă n-aş putea cânta ceva 

din Maramureş, în locul cuvintelor formale, aşa se face că am cântat 

„Scoală, gazdă, din pătuţ/ Florile  dalbe/ Şi ne dă un colăcuţ/ Florile, 

florile dalbe”, cu mii de oameni în faţă şi un succes imens, un colind de pe 

Valea Izei, neinclus atunci în nici o culegere folclorică şi total necunoscut, 

din jocurile copiilor, dar care azi e pe buzele tuturor, în repertoriul celor ce 

cântă de sărbători, ajuns pe posturile tv reclamă la cafeaua Selected, sau în 

telenovela „Inimă de ţigan‖, fără să mai ştie cineva cine a lansat acea 

bijuterie intrată în folclorul de Crăciun din metrouri,  al copiilor din 

cartierul Cângaşi, Bucureşti, şi la serbările şcolare din toată ţara. 

Aflasem, între timp, că tatăl lui Păunescu lucrase, după ce-a ieşit din 

puşcărie, la minele de la Baia Borşa şi am dat de gazda sa din Borşa, la 

care a locuit cu domiciliul forţat câţiva ani. Cum eram pe atunci un 

nonconformist şi un neadaptabil, aşa cum am rămas de altfel toată viaţa, 

umblam cu plete şi blugi şi cântam în formaţia „Vestitorii‖, prima trupă de 

rock electronic de pe Valea Izei, cu care mergeam pe la nunţi, baluri şi 

revelioane, cu un repertoriu propriu dar mai ales preluat de la Europa 

liberă (suntem în anii 70, pe vremea începutului Phonicşilor, cu „Canarul 

galben ca un gălbenuş‖, „Nebunul cu ochii închişi‖ şi hitul „Hei, 

tramvai‖), am intrat repede în conflict cu autorităţile judeţene ale 

învăţământului, fiind ameninţat cu darea afară, aşa că mi-am găsit un 

refugiu ocrotitor în Cenaclul Flacăra,  la care am început să cânt încă de la 

primele lui întâlniri,  când nu se deconta drumul cu trenul de noapte din 

Maramureş şi nu se plătea recitalul. În plus, ştiam acum că şi Păunescu era 

fiu de deţinut politic, mergeam la el ca la unul care crescuse ca mine, prin 

internate, înafara familiei, cum a putut. În acei ani, îl vizitam pe Păunescu 

acasă, pe str. Sandu Aldea şi apoi pe Dionisie Lupu, era un om 

extraordinar, tocmai se intorsese după bursa de un an din America, 

povestea  despre marile concerte folk  la care fusese, ascultam la el acasă 

Bob Dylan şi Joan Baez, citea pe loc  tot ce scrise în ziua aceea, indiferent 

ce oră din noapte sau zi era, la el  am văzut prima combină muzicală cu 

radio, pickup şi player. Mă conducea în Gara de Nord, când plecam spre 

Maramureş, şi îmi făcea semn cu căciula lui brumărie la pornirea trenului 
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de Sighetu Marmaţiei, sau dacă voia să schimbe un cuvânt din vreun poem 

trimis la  revista „Flacăra‖, mă suna în comuna Bogdan Vodă, la telefonul 

meu nr. 18, cu manivelă, să mă întrebe dacă sunt de acord cu modificarea. 

Vreau să spun că la început totul a fost suflet curat în întâlnirile mele cu 

Adrian Păunescu şi îmi asum în totalitate scrisorile entuziaste pe care i le-

am trimis în acea perioadă.  

Nebunia a început odată cu sălile sporturilor şi stadioanele,  cu banii 

mulţi, succesul înnebunitor, femeile şi tentaţiile puterii, iar Păunescu şi-a 

dezvoltat progresiv o lăcomie fără margini, având vocaţia clară a puterii, ca 

dimensiune structurală a fiinţei lui. Dar nu ştiu cine ar fi rezistat, în acel 

context comunist, în care puteai câştiga într-o zi un salariu pe o lună, cu 

trei spectacole în 48 de ore, unul început în Arad, să zicem, după care cei 

care îşi terminau recitalul plecau în oraşul următor şi cântau la Oradea, ca 

apoi să pornească mai departe la Satu Mare şi să-i aştepte pe ceilalţi pe 

scenă, până soseau spre dimineaţă. Şi aşa, ani de zile. Păunescu avea în tot 

ce făcea vocaţia demonstraţiilor de forţă, cred că şi când făcea dragoste, el 

de fapt viola, avea nevoie şi ştia să facă spectacol din orice pretext mărunt, 

în preajma lui simţeai că totul e posibil şi aveai realmente sentimentul că 

istoria trece în acea clipă chiar prin miezul fiinţei tale, indiferent că  te aflai 

într-un sat din Munţii Apuseni, pe Câmpia Libertăţii din Blaj, la 

Mănăstirea Putna, în centrul oraşului Iaşi sau Piatra Neamţ, cu spectatori 

căţăraţi pe crengile înalte ale arborilor, pe vârful Muntelui Găina, sau într-o 

parcare pe o vale necunoscută, toate marginile ţării păreau că devin centru, 

acolo unde se afla Păunescu. Şi tu, care ai trăit ca un exclus toată viaţa, din 

pricina propriei biografii,  erai acum în punctul cel mai râvnit de milioane 

de oameni din ţară, în acel moment istoric.  

Şi asta a durat cam şapte ani din viaţa mea, cu intermitenţe, desigur, 

până spre finele anului 1982, când am părăsit ireversibil cenaclul, cu câţiva 

ani înaintea dezastrului de pe Stadionul Ploieşti, din 15 iunie 1985, unde 

am fost şi acolo martor,  dar de data aceea cu   totul întâmplător, printr-un 

complex de împrejurări ciudate, care au făcut posibil să fiu de faţă şi la 

sfârşitul nebuniei, cum am fost la începutul ei frumos şi curat. Trebuie să 

precizez, totuşi, că veneam doar din când în când la spectacole şi în turnee, 

neavând studii muzicale, nu mi-a trecut niciodată prin cap iluzia că aş 

putea trăi din cântat, aşa că mi-am păstrat în toţi acei ani catedra de 

literatură în Maramureş, mutându-mă de la şcoala generală din Bogdan 

Vodă la o casă a pionierilor din Borşa, tocmai pentru a putea pleca mai 

uşor în deplasări, în timp ce majoritatea celorlalţi cântăreţi şi-au abandonat 

meseriile iniţiale şi au mizat exclusiv pe muzica  folk, Mircea Vintilă, Vali 

Sterian, Victor Socaciu, Nicu Alifantis, Ştefan Hruşcă, Ducu Bertzi ş.a.  
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După 1980, lucrurile se degradaseră progresiv, rău de tot, se trăia în 

cenaclu ca într-o sectă religioasă, totul era sub controlul strict al 

terifiantului guru, adulat de mulţimi realmente la modul religios, al unui 

surogat de religie, desigur, adulatorii smulgeau înnebuniţi hainele de pe el, 

mame cu fiice feciorelnice de mână veneau să se ofere plângând de fericire 

ospăţului nupţial al zeului care poate totul, fascinate de spectacolul 

măreţiei,  puterii şi gloriei lui, într-o ţară în care nimic nu mai era posibil, 

adolescente rebele fugeau de acasă, sărind pe geam din camerele în care le 

încuiaseră părinţii, şi se îndesau în boxele marilor difuzoare, în trailerele 

nocturne cu staţiile şi sculele de amplificare, dormeau pe jos prin hoteluri 

şi prin parcuri, numai să ne urmeze fascinate în următorul oraş, paralitici şi 

schizofreni, ciungi, orbi şi surzi se înghesuiau către scena spectacolului de 

zi şi de noapte ca la scăldătoarea Betezda, era un delir în cenaclu şi în 

preajma lui, cum numai sub marile dictaturi politice se poate imagina, 

probabil ca formă de decompresare a energiilor psihice colective, într-un 

climat social devastat de controlul total, opresiune şi propagandă,  cu 

plafonul coborând tot mai jos şi mai strivitor.  

Totul depăşise orice margini imaginabile şi orice raţionalitate,  n-are 

rost să dau acum amănune în plus, o voi face poate cu alt prilej, principalul 

şlagăr al Cenaclului Flacăra ajunsese „Trăiască Ceauşescu, trăiască 

România!‖ (şi acest cântec are o poveste uluitoare), iar securiştii prezenţi 

la spectacole cronometrau deja câte zeci de minute şi  secunde scandau 

marile mulţimi de pe stadioane, din sălile sporturilor şi din centrele 

oraşelor, „Cea-u-şes-cu-Cea-u-şes-cu‖ şi câte zeci de minute „Pă-un-nes-

cu-Pă-u-nes-cu‖! Mai puteam să fiu compatibil cu asemenea lucruri şi cu 

multe altele, de toate naturile?  

Am plecat din cenaclu, care evoluase de la simplitate şi curăţenie spre 

un produs complex şi degradat,  tipic pentru o dictatură comunistă, cu care 

idilica mea conştiinţă din acei ani nu mai găsea absolut nici o formă de 

compatibilitate şi n-am mai întors capul niciodată înapoi, cum au făcut 

majoritatea dintre cântăreţii lui şi o fac şi acum, în deplină libertate. Şi îi 

înţeleg foarte bine: acei ani din mijlocul marilor mulţimi, care nu aveau 

altă formă mai autentică de artă, să-şi oblojească sufletul neliniştit şi 

ameninţat din toate părţile, fac parte din biografia lor şi a milioanelor de 

oameni, ca şi din propria ta biografie, după cum văd. Şi asta nu se mai 

poate şterge din fiinţă niciodată. Cum nici din amintirea mea nu se va 

şterge vreodată. Dar am ales să trăiesc câţiva ani în Bucureşti, cu patru 

copii după mine, fără casă şi slujbă, la limita supravieţuirii biologice, şi să 

nu mă mai întorc niciodată în craterul vulcanului din ce în ce mai noroios, 

care devenise Cenaclul Flacăra, pe care-l părăsisem pentru totdeauna. 
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Nu pot să-ţi răspund acum la toate întrebările tale despre acest 

fenomen, pentru că aşa cum ţi s-a declanşat avalanşa lor, regăsindu-te -cum 

zici-  „la vârsta întrebărilor‖, mie mi s-a declanşat în aceeaşi măsură o 

avalanşă a amintirilor pe care n-aş putea-o opri decât într-o carte întreagă. 

Şi poate că voi scrie până la urmă acea carte necesară despre cel mai amplu 

şi complex fenomen artistic al regimului comunist din România, pe care îl 

cunosc de la început la sfârşit, din interior şi în cele mai mici detalii, de zi 

şi de noapte,  am acum – cu trecerea anilor – discernământul necesar şi 

luciditatea, echilibrul şi înţelepciunea vârstei, dar şi a experienţelor istorice 

prin care am trecut, să pot evalua şi  spune adevărul, sine ira et studio,  

doar cu dorinţa vie de a elucida din punct de vedere istoric unul dintre cele 

mai spectaculoase, dar şi nebuloase, fenomene din întreaga istorie a 

României.  

Însă nu ţi se pare cu totul straniu că nimeni până acum nu m-a întrebat 

serios, cum o faci tu acum, despre acest fenomen, în istoria noastră s-au 

întâmplat şi se întâmplă lucruri ieşite din comun şi în loc ca primul reflex 

al conştiinţelor evaluatoare să fie elucidarea acelor fenomene, din toate 

punctele de vedere, cum se întâmplă peste tot în istoria altor popoare, la  

noi funcţionează parcă un consens al tuturor să se îngroape şi  să se uite cât 

mai  grabnic acele lucruri, ca şi cum faptul că avem grijă să nu se 

vorbească despre ele, am impresia că dintr-o vinovăţie sublimială a 

consimţirii de atunci, decât şuşotind folcloric pe la colţuri sau la o bere cu 

amicii, ar însemna că nici nu s-au întâmplat vreodată. După cum ştii foarte 

bine, Adrian Alui Gheorghe, eu am fost şi la întâlnirile Echinoxului, 

fondatat de poetul Ion Pop  la Cluj, am citit la Cenaclul Junimea al lui 

Ovidiu Crohmălniceanu, dar şi la Cenaclul Universitas, condus de Mircea 

Martin, despre care ai scris şi tu, am fost şi la Cenaclul de Luni al lui 

Nicolae Manolescu, dar şi la Cenaclul Flacăra al lui Adrian Păunescu. Mai 

ştii pe vreunul din generaţia noastră cu o asemenea experienţă de viaţă? 

Cred că urmaşii noştri din îndepărtaţii ani viitori îşi vor putea face o 

imagine corectă despre epoca dictaturii comuniste, pe care am traversat-o 

cu vieţile noastre  unice, irepetabile şi atât de trecătoare, doar cunoscând 

adevărul întreg, şi pe o faţă şi pe cealalaltă a lui.  

Mi se întâmplă, însă, tot mai frecvent să trăiesc sentimentul că am 

datoria să scriu acea carte necesară despre Cenaclul Flacăra, cum cineva 

ar trebui să scrie cartea firească despre Cenaclul de Luni, aşa cum au 

apărut deja cele despre Echinox şi Universitas, dar mi-e atât de greu s-o 

încep când nimic din jur nu mă  solicită sau stimulează. Uite, tu mi-ai pus 

doar câteva întrebări şi mi s-au rupt baierele amintirilor şi apele nevoii de a 

depune mărturie, dar imaginează-ţi ce cărţoi aş avea acum în faţă dacă 

cineva mi-ar  fi adresat măcar de două, trei ori pe an, în toţi cei 20 de ani 
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de libertate a cuvântului,  doar câte întrebări stimulatoare mi-ai pus tu 

acum,  despre Cenaclul Flacăra!   

Dar poate că acea carte a început deja să se scrie, chiar cu aceste 

rânduri, de acum. 

 

 

„La puţin timp după naşterea mea, tata a urcat în Munţii 

Ţibleş, să reziste cu arma în mână împotriva 

comunismului, aşteptând să vină americanii. Şi americanii 

n-au mai venit...” 
 

 

A.A.G:– Dacă ar fi să-ţi transformi viaţa proprie într-o poveste scurtă, 

cam cum ar suna aceasta? 

 

I.Z.: -Foarte pe scurt, povestea mea ar fi aceasta: trăiesc viaţa unui om care 

n-ar fi trebuit să se nască, în acel moment istoric, al anului teribil 1948, 

când comunismul s-a instaurat  ca regim politic în toate instituţiile 

României. Mă mai consolează  doar gândul că tot în acel an de răscruce al 

istoriei lumii s-a născut şi statul Israel. Dacă m-a adus totuşi Dumnezeu pe 

lume, cred c-a făcut-o doar să pot depune mărturie cu viaţa mea despre cea 

mai mare tragedie pe care a trăit-o poporul român, din întreaga sa istorie. 

Dar aş putea lungi puţin povestea: naşterea mea a chinuit-o de moarte 

pe mama, timp de o zi şi o noapte. I s-au rupt apele Su’ Turn, un loc al 

nostru la 3 km de sat, pe valea Baicului, spre Ţibleş, unde săpa cartofi „de-

a doilea‖, a venit cred că pe jos până acasă, cum a putut. Pe atunci femeile 

taroase (gravide) lucrau pînă în ultima clipă, de multe ori năşteau pruncii 

pe pământ, când erau la sapă sau la fân, de dealuri şi munţi, îşi aduceau 

coconii acasă, numai după ce terminau treaba câmpului, în mâneca unei 

cămăşi bărbăteşti de cânepă, sau a sumanului. Nu era asistenţă  sanitară în  

satul Dragomireşti, în acele vremuri, nevestele tinere din Maramureş erau 

moşite de la începutul lumii de mamele lor, de aceea li se şi spune 

bunicelor moaşe, iar bunicilor, moşi –ei erau soţii celor care moşeau. În tot 

acest timp  cât s-a chinuit mama cu mine, tata Ilie s-a rugat în genunchi lui 

Dumnezeu, pe pământul din şură, o zi şi o noapte fără contenire, până am 

reuşit să ies din viscerele născătoarei la lumină. Dar fiindcă arătam rău la 

facere şi speriat de lumea străină, mama şi moaşa Ileana au crezut c-o să 

mor şi m-au botezat ele, cum au ştiut, după străvechile ritualuri ale 

„poptilor brazilor‖, să nu apuc să mă săvârşesc neîncredinţat cu numele lui 

Dumnezeu. La puţin timp după aceea am intrat, într-adevăr, în moarte 
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clinică şi ca să mă scape cu viaţă, mama mi-a schimbat numele şi m-a 

vândut pe fereastră, pe fileri ungureşti,  unei femei din sat, care mă 

consideră şi acum fiul ei şi strigă după mine pe drum. În acelaşi timp, 

moaşa Ileana a pus numele meu  real unui pom din grădină, să mă 

înfrăţească pe veci cu vitalitatea lui. Şi  am trăit ca prin minune, poate din 

îndurarea acelui pom, dar am nimerit într-o lume care a făcut, în 

continuare, tot posibilul să mă suprime ca fiinţă biologică şi spirituală. 

Iată în ce familie am trăit şi ce educaţie am avut:  

La puţin timp după naşterea mea, tata a urcat în Munţii Ţibleş, să 

reziste cu arma în mână împotriva comunismului, aşteptând să vină 

americanii. Şi americanii n-au mai venit, dar comuniştii au arestat-o pe 

mama, cu doi coconi în braţe, şi pe toate neamurile noastre, torturându-le 

să spună unde sunt ascunşi partizanii. Ca să ne scoată din subsolurile 

Securităţii din Sighet, tata s-a predat şi a fost ucis la trei zile în torturi, cum 

am mai spus. Dar a fost o clipă când tata s-a întâlnit cu mama, în acele 

subsoluri noptatice ale Securităţii, slab luminate, aveam doi ani şi câteva 

luni şi îmi amintesc şi acum cu claritate cum m-a luat în braţe, avea barba 

mare şi aspră şi mi-a spus, cu lacrimile picurându-i pe mâinile mele: „Vai, 

dragul tatii, cine v-a creşte şi pe voi?‖. A fost singura clipă din viaţa mea 

când am fost ţinut în braţe de propriul meu tată, ştia că nu scapă cu viaţă, şi 

aşa a fost, a rămas pentru totdeaun o umbră dureroasă pentru mine, mai 

mult din cer decât de pe pământ. Am crescut, cum am putut şi cum a vrut 

Dumnezeu. Dar poate şterge cineva din fiinţa mea de atunci şi de acum tot 

ce mi s-a imprimat în carne şi în oase, în nopţile acelea de torturi şi în tot 

ce-a mai urmat în restul vieţii? Şi cine îmi poate răscumpăra şi da înapoi 

viaţa de sărăcie şi singurătate, risipită în voia sorţii, partea de ocrotire şi 

dragoste care mi s-ar fi cuvenit şi mie, ca oricărei fiinţe umane,  şi pe care 

nu am avut-o niciodată? 

Un procuror din cabinetul generalului Voinea, de la Procuratura 

Militară Bucureşti, mi-a spus că scheletul aflat nu demult în beciurile 

Securităţii din Sighet ar putea fi al tatălui meu. Au trecut 58 de ani de la 

acea crimă şi măcar oasele lui se cuvine să iasă, în sfârşit, la adevăr şi 

lumină.  

Viaţa mea ar putea fi rezumată pe scurt şi astfel: Tata ucis în 

închisoarea din Sighet, mama trăind toată viaţa în singurătate, despărţită de 

propriii copii, soră-mea Ileana, retrasă cu totul din viaţa publică şi refuzând 

gloria literară doar ca să-şi poată salva sufletul şi creşte şi ea copiii, iar eu 

târându-mă cum am putut, cu soţia şi cei patru copii ai mei, într-o istorie 

atât de ostilă, făcând compromisuri doar cât să pot respira şi merge mai 

departe, iar sacrificii cu carul, să pot măcar scrie aceste cuvinte, privindu-

te pe tine şi pe oricine în ochi.  
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Poate că m-am născut şi am scăpat până acum cu viaţă anume să pot 

spune mai departe povestea oaselor tatălui meu, din acel subsol întunecat 

din Sighet, un oraş de la marginea României, de pe graniţa nordică a Tisei.  

Dar nu asta e şi istoria părţii celei mai lucide a poporului român, cea 

care nu apare încă în cărţile de literatură ale acestor ani? 

 

 

„Toate mi s-au întâmplat în viaţă până acum ca hotărâte 

de altcineva, inclusiv căsătoria şi naşterea celor patru 

copii” 
 

A.A.G.:– Ai debutat spectaculos, cu primul val optzecist, după care ai 

făcut paşi mai rari, mai feriţi, ai îngăduit publicisticii să cotropească 

teritoriul poeziei. În ce te priveşte, iartă-mi francheţea, numele tău circulă 

mai mult decît cărţile de poezie, pentru că publici rar. E vorba de 

timiditate, discreţie, lehamite...?  

 

I. Z.: - Am debutat editorial târziu, Adriane, la 34 de ani,  cu volumul 

„Gesturi şi personaje”, în 1982, o carte scrisă cu mult înainte. Gândeşte-te 

că Ion Mircea, Adrian Popescu sau Dinu Flămând sunt născuţi în 1947, 

doar cu un an înaintea mea, şi sunt poeţi străluciţi ai valului 70, cu o operă 

valoroasă, consolidată progresiv de-a lungul timpului, nu „optzecişti‖ ca 

mine. Cred că sunt mai degrabă un caz atipic, din toate punctele de vedere, 

mai ales cele literare, şi eu însumi mă întreb tot mai des: ce-o fi cu mine, 

cum de mi-a ieşit viaţa asta într-o versiune care te face pe tine să spui un 

lucru atât de adevărat şi legitim: „numele tău circulă mai mult decât cărţile 

de poezie, pentru că publici rar‖. E o întrebare cinstită, la care mă voi 

strădui să răspund la fel de cinstit, pentru că vorbind cu tine, încerc să 

ajung la mine însumi cel din adânc, care nu poate fi trişat, şi – de ce nu? - 

la un răspuns al lui Dumnezeu, cel care a hotărât ca totul să imi iasă altfel, 

cu totul altfel, decât celorlalţi colegi ai mei de generaţie. 

Trebuie să recunosc că m-am maturizat psihic foarte greu, în condiţiile 

cu totul nefireşti şi umilitoare, în care am răzbit în copilărie şi adolescenţă, 

fără bani şi fără ocrotire familială. Ca să-ţi dau o idee, cred că abia acum la 

60 de ani, am maturitatea psihică a unui bărbat normal. Mie toate mi s-au 

întâmplat în viaţă până acum, şi cele rele şi cele bune, ca hotărâte de 

altcineva, nu de mine, inclusiv căsătoria şi naşterea celor patru copii. Pe 

când lucram la revista „Flacăra‖, după 1985,  şi eram alergat „pe teren‖ 

după reportaje, mă nimeream în cabinetul câte unui director sau grangur 

mare, pe ramura lui, din industrie sau agricultură,  şi-mi turuia verzi şi 

uscate, în limbajul acela de lemn al „plenarelor‖ din „Scânteia‖, din care 
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nu puteai reţine absolut nimic, mă simţeam la mare depărtare de omul 

acela, în cu totul altă lume, îl priveam în ochi şi îl ascultam minute în şir, 

minunându-mă că nu-şi dă seama că trişez şi cât de timorat mă simt de 

autoritatea lui, de biroul impunător, de secretarele lui, de acea scenografie 

ostentativă a puterii, toată viaţa am rămas cu această spaimă de autoritate, 

până la o vârstă matură, când vedeam un miliţian sau poliţist pe stradă, 

orice uniformă, militară, de pompieri,  inclusiv CFR, roşeam tot la faţă şi 

începeam să tremur de departe, iar în dreptul lor mă fâstâceam de-a 

binelea, împleticindu-mi paşii, astfel că întotdeuna mă legitimau, cerându-

mi actele şi întorcându-le pe toate feţele, simţeau instictiv că nu e ceva în 

regulă cu mine şi nu-şi dădeau seama ce, ca să   nu mai spun că nu eram în 

stare să bat la nici o uşă, să  cer  ceva pentru mine, mai degrabă m-aş fi 

plimbat o zi întreagă pe coridorul din faţa acelei uşi, reformulându-mi de 

zeci de ori în minte ce frază să rostesc, în nenumărate variante, dar mai 

ales găsindu-mi o mie de motive să amân ciocănitul la uşă şi acea cerere, 

m-am învăţat din anii lungi de sărăcie şi umilinţă să mă mulţumesc cu ce 

am şi să nu cer nimănui nimic. Aveam psihologia retardată a celor fără nici 

o apărare, crescuţi în recluziune, în spaţiile agresive ale internatelor, 

căminelor, închisorilor, unde legea  o face cel mai puternic, fie autoritatea 

dinafară,  fie cea din grup. Asemenea celor singuri şi ai nimănui, în spaţiile 

închise în care am crescut, mi-am tăiat de nenumărate ori braţele cu lama, 

cum am văzut târziu că fac şi cei din închisori,  din reflexul dureros al 

izolării în mijlocul agresivităţii generale, când absenţa ocrotirii şi dragostei 

se convertesc în regresul psihic de afirmare prin autodistrugere. Aş fi fost 

în stare în adolescenţă să mă automutilez în văzul celorlalţi, oricât de grav, 

să-mi tai o ureche sau câteva degete, cu uşurinţă şi iresponsabilitate, numai 

să atrag şi eu atenţia admirativă a cuiva, să mă afirm şi eu cumva ca fiinţă 

umană demnă de preţuire şi dragoste, ca persoană cu individualitate 

proprie, distinctă, împotriva celor din jur care mă considerau şi mă tratau 

doar ca pe ceva slab şi fără valoare, bun de strivit sub talpa picioarelor 

tuturor.  

Te rog, Adriane, când citeşti aceste rânduri, să nu-mi plângi de milă, 

pentru că de fapt aceasta a fost condiţia  reală şi exactă a celei mai 

valoroase părţi din poporul român, în lungii ani ai claustrării în „lagărul 

comunist‖, atât doar că despre acest lucru vorbesc prea puţini scriitori, 

deocamdată. Acesta e, de fapt, profilul standard al tuturor fiilor proveniţi 

din familiile foştilor deţinuţi politici, cu părinţii ucişi, întemniţaţi, 

deportaţi, iar în acest sens trebuie ştiut că în cele 3.600 de pagini ale 

„Dicţionarului terorii comuniste”, avându-l ca autor pe Cicerone Ioniţoiu 

( ajuns la litera S, cu volumul 10, apărut în 2008, la Editura Maşina de 

Scris), sunt incluse 70.000 de nume, din  cele aproximativ 2 milioane de 
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destine care au suferit direct, într-o formă sau alta, represiunea dictaturii 

comuniste în România. Numai în primii doi ani de la declanşarea 

colectivizării agriculturii, între 1949-1951, au fost arestaţi 80.000 de ţărani, 

condamnaţi de tribunalele militare, cărora li s-au adăugat alţi 90.000 de 

oameni, condamnaţi de judecătoriile locale, pentru delicte camuflate. După 

evaluările Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului, din 

cadrul Academiei Civice, au trecut prin închisori, lagăre şi deportări, 

aproximativ 200.000 de ţărani, războiul civil împotriva celor 10 milioane 

de ţărani ai României de atunci întinzându-se pe o perioadă de 13 ani, timp 

în care Securitatea, Armata şi Justiţia Republicii Populare România au 

declasat ţărănimea, „talpa ţării‖,  şi au scos-o din istorie. Numai într-o  

singură zi, în 11 iunie 1948, cu puţin timp înainte de a mă naşte, au fost 

naţionalizate 1.050 de întreprinderi, din întreaga ţară, distrugându-se toată 

industria  şi economia românească interbelică. Asemenea statistici tardive 

dau cât de cât o imagine despre anvergura dezastrului naţional care a 

însemnat comunismul,  toate aceste cifre seci însemnând, de fapt, tot atâtea 

familii distruse  şi mai ales milioane de copii crescuţi de la o vârstă fragedă 

- şi e vorba chiar de generaţia noastră, Adriane! - într-un climat de teroare, 

sărăcie şi nesiguranţă totală, care le-a mutilat pentru toată viaţa psihologia, 

evoluţia socială viitoare şi întreg destinul.  

Dacă vei citi impresionantul volum  „Strigătul copiilor muţi. 

Psihanaliză  şi Holocaust: o  perspectivă asupra celei de-a doua generaţii 

a Holocaustului”, scris de Ilany Kogan ( Editura Trei, 2001), va trebui să 

accepţi că tot ceea ce constat că mi s-a întâmplat mie, în viaţa mea de 

exclus (şi autoexclus) de la festinul comunist al unui timp istoric 

compromiţător, au trăit de fapt după aceleaşi tipare ale traumei psihologice 

provocate de istorie şi fiii evreilor deportaţi şi omorâţi în Holocaustul 

fascist. Trecutul părinţilor are o cu totul nefericită putere anacronică, prin 

„complexul supravieţuitorului‖, asupra prezentului şi viitorului copiilor, 

până în generaţia a treia, urmaşii având tendinţa să reitereze în propria lor 

viaţă experienţele reprimate psihic ale părinţilor agresaţi: „copiii 

supravieţutorilor sunt ei înşişi un fel de supravieţuitori, deoarece cât 

priveşte şansele, nici părintele, nici copilul nu trebuiau să existe‖. Acum ai 

cu adevărat cui să plângi de milă, dacă ai un zvor atât de bogat de lacrimi! 

Dar unde sunt  cărţile adevărate care să vorbească despre toate aceste 

lucruri, elegiile, romanele, epopeile, marile tragedii literare, construcţiile 

artistice pe măsura tragediilor istorice traversate în toată  perioada 

comunistă de generaţia noastră? Mă felicit că n-am publicat decât atât de 

puţine cărţi din mormanul de manuscrise care-mi sufocă dulapurile casei, 

spaţiile libere de sub paturi, de prin balcoane, debarale, băi etc. Am 

sentimentul că o bună parte din cărţile mele şi ale colegilor noştri de 
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generaţie, care au apărut în tot acest timp, inclusiv după 1989, sunt o 

specie de literatură artificială, monocordă, manieristă, extrem de săracă şi 

cu totul nenaturală, un fel de evaziune a minimalismului textual, sau 

experimentalist, paralel cu tragediile care s-au întâmplat şi se întâmplă în 

vieţile oamenilor, curgătoare pe albia reală a istoriei din preajmă, ca un râu 

subteran de care ştie prea puţină lume, sau mai degrabă ca un curent 

atmosferic, cu mult prea aerian şi  cu totul deasupra destinelor celor de jos, 

de la firul ierbii.  Majoritatea cărţilor apărute în perioada comunistă mi se 

par la fel de fragile şi nefireşti ca viţele cartofilor crescute la întuneric, în 

pivniţi adânci, care se întind pe pereţi după sursa îndepărtată de lumină a 

unei ferăstruici, acele viţe au morfologia specifică, chiar pot da muguri şi 

frunze, atât doar că sunt albe şi eterice, aproape transparente, fără 

vitalitatea sănătoasă a verdelui, rezultat din fotosinteza pe care numai 

lumina naturală o poate genera şi întreţine. În mod similar, aceste cărţi 

apărute în perioada comunistă şi în cei 20 de ani de tranziţie par rezultatul 

unei îndepărtate surse artificiale de lumină, nu a fotosintezei naturale.  Şi 

cum să scrii cărţi adevărate, inclusiv versuri,  dacă nu poţi face priză la 

lumea minţită în mijlocul căreia îţi duci viaţa de zi cu zi, şi la adevărul 

istoric care ţi  se ascunde sau falsifică sub propriii tăi ochi? Şi dacă istoria 

de sub ochii noştri, inclusiv cea din 1989 încoace, e atât de mistificată, cu 

toată neruşinarea, în văzul nostru al tuturor celor care am trăit-o, dar şi în 

văzul întregii lumi, mă îngrozesc gândindu-mă cât de fals trebuie să fie 

trecutul dinaintea vieţilor noasre, cel din cărţile de aşa-zisă „istorie‖. Cum 

să controlăm şi cum să credem adevărul acelui trecut, când nu putem crede 

ceea ce se încearcă să ni se inducă prin mistificare şi intoxicare, la nivel de 

instituţii de stat, despre segmentul de timp istoric pe care l-am trăit noi 

înşine? Ne putem minţi şi automistifica chiar în halul ăsta noi înşine? 

Întotdeauna m-am decis foarte greu să public o carte, după o teribilă 

luptă interioară şi amânări de ani şi ani de zile, până la limita la care riscam 

ca lumea - tu, de exemplu – să uite că sunt totuşi poet, iar acum, din 

perspectiva anilor care au trecut, îmi  dau seama că am făcut foarte bine să 

public doar patru cărţi de versuri, în aproape 30 de ani, iar soră-mea Ieana 

doar una singură! - în timp ce majoritatea colegilor de generaţie au zeci de 

volume publicate, sunt deja la antologii, opere alese şi ediţii definitive, mai 

urmează doar intrarea în Academie şi înălţarea la ceruri. Consider că 

versurile pe care le-am scris în timpul comunismului, dar şi cele din ultimii 

douăzeci de ani sunt doar nişte surogate, rezultate accidentale (şi 

incidentale) ale contextelor istorice neprielnice şi cu toate adevărurile 

falsificate, pe care le-am traversat, incidenţe ale unei mici părţi ale fiinţei 

mele reale cu un context care nu m-a solicitat în nici un fel de implicare 

creatoare responsabilă, nu avea nevoie de conştiinţa mea literară şi civică, 



36 

 

ci – dimpotrivă -  a făcut totul să mă împiedice  să exist, ca fiinţă demnă în 

lume şi plenitudine de conştiinţă. Toată fiinţa noastră, în structurile ei cele 

mai profunde, a fost falsificată de comunism şi deturnată de la traseul ei 

firesc, natural, într-un tip de societate  cu toate reperele valorice răsturnate, 

am fost falsificaţi în fibra fiinţei noastre, modificaţi genetic ca OMG-urile 

vegetale şi e momentul să ne revenim şi să ne întrebăm cine suntem noi cu 

adevărat şi, mai ales, cum şi ce am fi vrut să scriem, dacă nu trebuia să  

rătăcim 40 de ani prin pustie?  

Opera mea literară adevărată e chiar destinul meu, luat în întregime, nu 

cărţile într-o parte şi viaţa în alta, ci aşa cum s-au întrepătruns şi vor curge 

împreună pănă la capăt. Am scos la vedere puţină literatură, e adevărat, dar 

am publicat imens în cei 25 de ani, cât am scris cu carnetul de note pe 

marginea baricadei şi tranşeii, chiar ce am publicat în „Flacăra‖, înainte de 

1989, sunt lucruri reale despre oameni reali, atât cât s-a putut vorbi despre 

realitatea vie în acei ani, ca să nu mă înhaţe cu texte propagandistice 

securistul care l-a înlocuit pe Adrian Păunescu, timp de cinci ani, la 

conducerea celei mai citite reviste din România, nu stăteam în redacţie, 

eram tot timpul plecat pe teren, acolo unde nu  se înghesuia nimeni să 

meargă, întotdeauna am găsit în ţară oameni vii, cu poveşti fabuloase de 

viaţă adevărată, despre ei am scris, aşa cum s-a putut scrie sub capacul 

tomberonului propagadei. După 1989, am publicat mii de pagini, cum ştii, 

nu doar în „Flacăra‖, ci după 1992 în săptămânalul de mare tiraj „Expres 

Magazin‖, în cotidianul „Evenimentul zilei‖ şi zece ani în „Româna 

liberă‖, până în 1 ianuarie 2007, ziua intrării României în Uniunea 

Europeană, când m-am retras cu totul în literatură. Aceste publicaţii la care 

am lucrat succesiv erau de mare tiraj, au fost anii de început ai 

schimbărilor de după 1989, când fiecare dintre ele a depăşit milionul de 

exemplare, iar eu am scris mult şi pentru că eram platit în acord, în funcţie 

de cât publicam şi asta mă stimula să câştig un ban în plus, am crescut 

exclusiv din scris patru copii, dar nu m-am gândit niciodată până acum să-

mi strâng paginile de publicistică în cărţi, din ele mi-am câştigat pâinea 

zilnică a familiei, aceste pagini vor avea o semnificaţie oarecare abia după 

ce o să-mi public volumele de literatură, cele multe şi ele, scrise până 

acum, literatura mea de sertar.  

Am scris masiv în presă şi am publicat puţină  literatură mai ales pentru 

că vremurile teribile pe care le-am  intersectat, cu răsturnări şi evenimente 

febrile, fabuloase, care se prind de puţine ori într-un destin uman, m-au 

solicitat şi m-au acaparat cu o prioritate şi o presiune, pe care nu a 

exercitat-o literatura, cel puţin în aceeaşi măsură, scriind la principalele 

cotidiane din România, în cei mai dificili ani ai tranziţiei postcomuniste, 

am avut realmente sentimentul că sunt în sfârşit implicat în treburile 
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publice, de la care  am fost exclus total de regimul comunist, o bună parte a 

avieţii mele tinere, că pot contribui şi eu, după puterile şi conştiinţa mea, la 

marea schimbare a lumii, simţeam realmente că în dezorientarea generală 

care a fost instrumentată după 1989 ( pentru a se putea înfăptui pe 

dedesubtul ei restauraţia securistă, în haine pro-occidentale), era nevoie de 

reperul ferm al conştiinţei mele luptătoare, toate în jurul meu evoluau sub 

imperiul urgenţei, iar  literatura mai putea să aştepte, respiraţia ei era cu 

bătaie lungă, mai aveam timp şi mai încolo, în viaţă. În poemul „Omul 

disponibil‖, care o să-mi apară într-o cu totul altă versiune, decât cea 

publicată în 1999, polemizez vehement cu ceea ce a fost până acum istoria 

şi  am versuri suficient de clare, despre raporturile dintre viaţă şi literatură: 

„Îmi închipui o carte ca o mare construcţie/ atât de bine legată în toate 

măruntaiele ei/ încât imediat după apariţie/ s-o accepte marele cosmos/ în 

circuitul valorilor lui. Mi-ar trebui, cred/  un moment decisiv de 

inconştienţă, o disperare prielnică/ sau ameninţarea cu moartea ca să-mi 

pot aduna oasele/ tuturor poemelor mele într-un singur schelet/ pentru 

trupul de nesuportat al divinităţii”. Te anunţ, dragă Adrian Alui Gheorghe, 

că am ajuns de curând la vârsta acelei disperări prielnice şi că, în plus, 

Dumnezeu îmi trimite din ceruri miresme ale morţii şi chemări suficient de 

clare şi îmbietoare, să înţeleg şi eu în sfârşit că mă aflu la acea limită de 

destin, dincolo de care spiritul meu neliniştit nu va putea trece pragul mai 

departe decât în braţele propriilor sale cărţi şi creaţii. 

Dar poate că n-am publicat până acum mai multe cărţi şi dintr-un 

instinct profund de onestitate, din responsabiliatea faţă de adevăr: să public 

cărţi contrafăcute şi false într-o istorie falsă? Da, sunt mai mult un nume 

care circulă decât o operă, dar poporul român nu este el însuşi, în istoria 

noastră comună, mai mult un nume decât o operă, ca un mereu promiţător 

debutant al viitorului? Nu ţi-a venit niciodată pe buze întrebarea teribilă, de 

câte ori te-ai întors din Europa cetăţilor şi a marilor construcţii 

civilizatoare, din Roma, Paris, Madrid sau Viena: dar poporul român unde 

a fost în tot acest timp, dar poporul meu ce-a făcut în tot acest timp? Cum 

să te poţi simţi fericit şi împlinit, ca om şi creator, în mijlocul unui popor 

atât de nefericit şi neîmplinit, cum nu cred că mai sunt multe în istoria 

lumii?  

În toţi aceşti ani, însă, cât am făcut presă şi nu literatură, dedicându-mă 

trup şi suflet paginii de cotidian, m-am maturizat în sfârşit, din toate 

punctele de vedere, ca om şi artist, am cunoscut realitatea geografică, 

istorică şi umană a acestei ţări, la zi, acasă la ea,  în toate ipostazele sale, 

atât înainte de 89, cât şi după,  m-am îmbogăţit cu experienţe dramatice, cu 

personaje şi întâmplări uluitoare, care mă împing afară din fiinţă către 

pagina de carte, spre ceea ce Muşina numea „noul antropocentrism‖, pe 
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care eu şi soră-mea îl practicam înainte de a şti cum o să i se pună numele. 

Oricât de straniu ţi s-ar părea ceea ce spun, abia acum mă simt pe deplin 

resposabil şi pregătit din toate punctele de vedere, când aud în spate 

răsuflarea ademenitoare a morţii, să mă apuc de marea literatură pe care 

am sperat s-o fac dintotdeuna. Mi se pare că tot ce-am trăit şi am scris până 

acum n-a fost decât un exerciţiu de încălzire şi profesionalizare pentru 

construcţia durabilă pe care urmează s-o ridic în timpul binecuvântat care 

urmează. Paradoxal, suntem încă un popor foarte tânăr, bogat în preistorie 

dar extrem de sărac în istorie scrisă, şi avem mult de lucru la temeliile lui 

spirituale. 

Abia aştept să descalec din capitala sufocantă a acestui popor rătăcit, 

undeva departe de tot, cât mai departe de Bucureşti, în ţinuturile sălbatic de 

globalizate ale nordului, şi să reîntemeiez Ţara Maramureşului.  

Măcar în propria mea literatură viitoare. 

 



39 

 

Omul, pomul şi fântâna. O tragedie românească 
 

poeme de Ion Zubaşcu 

 

Omul, pomul şi fântâna 
(Un cântec al mamei) 

 

Măicuţă când m-ai născut 

Mai bine m-ai fi făcut 

Două fântânele reci 

Între două dealuri seci 

Trupul să-l fi pus în dungă 

Ar fi fost masă rotundă 

Din a’ mele piciorele 

Ar fi crescut scăunele 

Şi din ai mei ochişori 

Ar fi crescut pomişori 

Din mânuţa mea cea stângă  

Cumpănă peste fântână 

Din mânuţa mea cea dreaptă 

Ulcioraş de băut apă 

Care om pe drum trecea 

Pomişorii-i scutura 

Poamele din pomi pica 

La masă se aşeza 

Cu poame se ospăta 

Cu apa se stâmpăra 

Cu umbra se răcorea 

Şi din gură-aşa zicea: 

-Cine-o făcut fântânele 

Iartă-i, Doamne, păcatele! 

Care om ar fi trecut 

Pe scaun ar fi şezut 

Apă rece-ar fi băut 

Mai pomană-ai fi avut 

D’aşa m-ai făcut pe mine 

Pomană nu-ţi faci cu nime 

Toată lumea-i dintr-un neam 

Numa eu pe nime n-am 

Toată lumea-i dintr-o viţă 
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Numa eu îs din uliţă 

N-am nici mamă, n-am nici tată 

Gândeşti c-am picat din piatră 

N-am nici fraţi, n-am nici surori 

Gândeşti c-am picat  din nori 

În toată viţa şi neamu 

Este un prunc de haramu 

În viţa neamului meu 

Acela pruncuţ îs eu 

 

Vestitorul 
 

eu sânt un poet ocazional 

m-am născut cu ocazia poporului român 

scriu versuri cu ocazia limbii române 

şi a lumii în care se naşte zilnic 

viaţa mea unică poezia mea 

 

 

Tatăl nostru 
 

nu pot să mi-l imaginez pe tatăl meu 

nici pe tatăl ţării în care trăiesc 

pe tatăl acestei ţări numită România 

decât făcând puşcărie politică 

ucis de Securitatea din Sighet în 1950 

în 1850, în 1550, în 1050, în 550 

înainte de naşterea lui Cristos, a lui Burebista 

din cea mai adâncă antichitate 

făcând mereu puşcărie politică 

şi fiind ucis în închisoarea din Sighet 

mereu ucis la 29 de ani 

lăsându-şi copiii şi soţia pe drumuri 

în voia vremurilor neîndurătoare 

din cea mai adâncă preistorie până azi 

mereu făcând puşcărie politică -   

un popor întreg de puşcăriaşi politici -   

şi eu crescând din cea mai fragedă copilărie 

pe la case străine în imperii străine 

prin internate şi lagăre o tinereţe întreagă 
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cu casa noastră confiscată şi mama scoasă în stradă 

cu doi copii în braţe la această răscruce geopolitică 

între Europa şi Asia la Porţile Orientului 

iar eu aşteptându-l pe tata să vină acasă 

Dumnezeul cerurilor şi al pământurilor 

să vină odată acasă 

în ţara asta numită România 

rămasă văduvă încă înainte de naşterea ei 

 

 

Tatăl meu Herta Muller 
 

singura ta fotografie care ne-a rămas e în uniformă la unguri 

în armată la Gyor cu un şnur împletit coborând de pe umărul drept 

şi două ghinde de stejar care  mi-au împodobit toată copilăria 

a dezlipit-o mama de pe libretul tău militar 

chipul de tânăr honved e stilizat după standardele epocii 

şi al fotografiilor oficiale din Imperiu 

n-am nici un element cât de cât uman din această imagine 

care să mi te-apropie ca om ceva cât de mic să te recunosc ca tată 

să pot spune cu inima da, simt, tu eşti tatăl meu 

totul îmi este străin şi asta e singura fotografie rămasă în urma ta 

celelalte au putrezit îngropate de mama într-o ştergură în pământul din 

şură 

când te căutau securiştii şi tu erai cu fugarii în munţi 

nu-mi mai rămâne decât să te caut pe tine cel adevărat 

cel care ai fost viu şi acum eşti în ceruri şi mă aştepţi răbdător şi pe mine 

să te caut doar în mine însumi în cotloanele cele mai nebuloase 

pe care nu le înţeleg nici acum din fiinţa mea după o viaţă de om 

acolo trebuie să fii tu viu, tatăl meu 

şi doar aşa te voi recunoaşte în largul materiei când voi alerga 

cu toate cerurile larg deschise căte tine 

s-a întâmplat însă în 27 septembrie 2010 după ce m-am întors 

de la istorica înfruntare de la Ateneu 

să pun ivitaţia ―Herta Muller în dialog cu Gabriel Liiceanu‖ 

sub fotografia ta şi dintr-o dată lângă chipul de clovn îmbătrânit 

al proaspetei laureate cu Premiul Nobel Pentru Literatură 

care şi-a sculat în cap toţi rezistenţii prin cultură din timpul dictaturii 

imaginea ta a ieşit din răceala substanţelor anorganice ale hârtiei 

şi ai devenit în sfârşit tatăl meu tatăl meu cel viu şi adevărat 

tatăl meu dintotdeana pentru totdeauna 
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Cu Marius Oprea la terasa Muzeului Literaturii 
 

a venit primăvara şi la Terasa Muzeului Naţional al Literaturii Române 

cu primele frunze înmugurite pe ramurile sărace de sub cerul senin 

cu Vlad Ciobanu Rodica Ion si Ioan Buduca la o stacană de vin negru 

rămaşi la aceeaşi masă din toamnă cu poeţi şi artişti veştejiţi de viaţă 

mi-au cumpărat Omul disponibil şi Moarte de om. O poveste de viaţă 

de la chioşcul MNLR din faţă am dat autografe am avut succes 

a venit şi Marius Oprea la masa noastră eram cu poetul Capşa 

şi Paul Vinicius la două halbe de bere şi o cafea cum mai merge Marius? 

sunt de trei luni şomer dar mi-au tăiat doar funcţia nu şi capul  

o să fac un Centru Privat de Investigare a Crimelor Comunismului 

acelaşi lucru ca înainte dar finanţat de nemţi şi din alte fonduri europene 

ăştia de-acum vor să transforme IICCR într-un Institut de Eseuri 

eu am pornit Legea  221 şi am dezgropat morţi 

o familie cu şase copii rămaşi orfani după ce Securitatea 

le-a ucis amândoi părinţii au câştigat prin proces 900.000 de euro 

şi eu sunt acum şomer dau eu o bere o, mulţumesc!  

cuiva n-a convenit că Statul trebuie să plătească sumele astea 

şi m-au măturat, înainte vedeam România ca director al IICCR  

cu maşină la scară şi şofer care-mi deschidea portiera 

acum mi-am cumpărat bicicletă şi văd România vie de jos sunt liber 

vreau să scriu o  carte autobiografică cum am ajuns de la poezie  

să mă ocup de crimele comunismului şi dezgroparea morţilor 

tu ştii ce boem era omul ăsta pe vremea cenaclului Universitas 

a zis şi Vinicius dormea pe mese prin parcuri era ca mine acum 

păi ţi-ai scris în biografie toate astea când te-au făcut director? 

şi acum faci scadal că te-au destituit? înapoi la literatură! 

voiam să te caut şi eu cu tata am obligaţa morală  

să lămuresc ca fiu de ce l-au omorât fără proces şi unde e îngropat 

au trecut 60 de ani şi încă nu ştiu unde să-i aprind o lumânare la cap 

Oprea ştia de grupul tatii din Munţii Ţibleş a dat un telefon 

i-a aflat imediat Fişa matricolă penală cu decesul înregistrat  

la Arhiva Naţională a Administraţiei Penitenciarelor abia în 1961 

la 11 ani de de la crimă cauza morţii: „reumatism acut la inimă‖ 

n-ai un mail? o să primeşti hârtiile astea acasă de la colaboratorul meu 

e unul din cele 10.000 de cazuri similare de care am aflat primul pas 

e să soliciţi dosarul de la CNSAS ataşezi şi Fişa matricolă 

să nu zică ceva că nu-l află vezi de asta sunt eu şomer 

chiar cu asta mă ocup acum să aflu unde e îngropat tatăl tău  

mulţumesc pentru halba de bere şi cafea 
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Corul comesenilor de la terasa Muzeului Literaturii 
 

amarnic ne-au mai putut înşela teoreticienii neantului 

în toată epoca modernă 

autoritarii esteticieni ai urâtului 

glorioşii artişti ai neantului şi ororii 

n-au încetat nici măcar o singură clipă 

chiar în timp ce canonizau desfigurarea şi anomalia 

să iubească  femeile cele mai frumoase din lume 

luminându-şi coşmarele cu cele mai exorbitante femei 

 

 

Imnul Maramureşului 
(dintr-un caiet salvat al tatii) 

 

Înalt e locul şi adâncă-i clipa 

În Maramureş totul e frumos 

Pe văi cu holde urcă sărbătorile la munte 

Pe cer trec aisberguri cu vârfurile-n gios 

 

Coconii duc în palme o lumină nouă 

Feciori şi fete cântă dincolo de cuvânt 

Cinstiţii munţi par colţuri vechi de stele 

Ce n-au intrat cu totul în pământ 

 

Nu doar la Summer a-nceput istoria 

Ci şi în Maramureş într-un sat 

Arde-n colinde focul cel dintâi al lumii 

În Maramureş, Atlantida nu s-a scufundat 

 

Iza, Vişeul, Mara se sprijină de Tisa 

Ca stâlpii de nădejde sub un ceresc pridvor 

Curg pietrele şi munţii la vale de milenii 

Şi lasă valul clipei aici netrecător 

 

Statornice sunt portul şi poarta peste oameni 

Trecându-le în spirit cosmosul sfânt de seară 

Unde descalecă-un bărbat din Maramureş 

Acolo-i loc de-ntemeiat o ţară 

 

Nu-s oameni mai de treabă ca maramureşenii 
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Nici împăraţi ca ei în sărbători 

În clipa când s-au stins în munţi vulcanii 

S-au reaprins în sufletele lor 

 

Cea mai cinstită oră de pe lume 

În turnul omeniei din Maramureş bate 

Aici e vatra sărbătorilor străbune 

Izvorul nostru sacru de moralitate 

 

Tot mai înalt e Maramureşul sub soare 

Mai viu şi mai puternic an de an 

Dacă prin Dunăre avem deschidere la mare 

Prin Maramureş ne deschidem la Ocean 

 

 

Cum era să ajungă Maramureşul  

Republică Sovietică 
 

ultimele trupe nemţeşti s-au retras din România sleite 

înaintând dinspre Bucovina spre Pasul Prislop 

coborând în Borşa sub Pietrosul, cu lupte grele pe munţii din jur 

şi pierderi masive au trecut Dealul Moiseiului spre Săcel 

şi s-au prelins prin satele de pe Valea Izei tăind stâlpii de telegraf 

şi aruncând în aer podurile de lemn de pe Iza 

până au ieşit din ţară pe la Carei şi Satu Mare în 25 octombrie 1944 

ultimii patru ani Maramureşul şi nord-vestul Transilvaniei 

au fost încorporate Ungariei horthyste iar acum 

după abolirea Diktatului de la Viena intelectualitatea din Sighet 

a reînfiinţat Consiliul Naţional Român după modelul din 1918 

deşi în capitala străveche a Maramureşului se instalase deja 

un Comandament sovietic şi Comisia Aliată de Control 

după patru ani de odioase crime horthyste în Transilvania ocupată 

totul părea să reintre în normal dar un avocat obscur Ivan Odoviciuc 

a strâns liste cu mii de semnături minţind oamenii 

că sunt pentru ajutoare alimentare după marea foamete 

şi a provocat la Sighet în 28 ianuarie 1945 

o ―adunare a Poporului‖ care constituie un ―Comitet al Poporului‖ 

şi organizează primul ―Congres al Comitetelor Poporului din 

Maramureş‖ 
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Odoviciuc se instalează prefect preluând administrarea judeţului şi 

dizolvând 

―Comitetul Naţional Român  din Maramureş‖ apoi îi trimite 

o cerere mareşalului Stalin ―iubitului nostru Părinte Iosif Visarionovici‖ 

prin care solicita anexarea ţinutului la Ucraina subcarpatică 

unde mai rămăseseră peste Tisa două treimi din Maramureşul voievodal 

după Primul Război Mondial, încorporate acum în Ucraina  

România Mare avea graniţe cu Cehoslovacia şi Polonia 

dar istoria era supărată şi atunci pe noi şi ne-a-ntors spatele 

―Primiţi-ne pe noi cei urgisiţi de soartă, Părintele nostru iubit 

în sânul Ucrainei Sovietice‖ îi scria noul prefect Odoviciuc lui Stalin 

şi lui Nichita Sergheievici Ciuratiov preşedintele Ucrainei Socialiste 

pe drapelul roşu al Mamureşului oficializat deja, sub secera şi ciocanul 

scria în limba rusă ―Trăiască Unirea Maramureşului cu Ucraina 

Sovietică‖ 

dar visul mareţ al lui Odoviciuc şi al păpuşarilor lui de la Moscova 

era să înfiinţeze Republica Sovietică Socialistă Maramureş 

la sfârşitul Congresului din Sighet formaţia muzicală a Armatei Roşii 

a dat un concert pentru ―delegaţii poporului‖ şi a urmat petrecere cu dans 

 

 

Balada primarului Ştrifundă din Borşa 
 

n-a rămas decât două luni Maramureşul sovietizat de Odoviciuc 

în Borşa muntele Pietrosul cu zăpezi veşnice în craterele lui glaciare 

avea în vale, ―la ţară‖, un om pe măsura lui 

sus la munte ninge, plouă/ jos la ţară pică rouă 

Gavrilă Mihali Ştrifundă primarul celei mai mari comune din România 

era în Comitetul Naţional Român de la Sighet cu părintele greco-catolic 

şi-a îndemnat oamenii să ceară anularea hotărârii ―Congresului 

Poporului‖ 

demiterea lui Odoviciuc şi numirea unui prefect român 

după patru ani de ocupaţie horthystă cu 29 de ţărani nevinovaţi 

măcelăriţi într-o casă la ieşirea din Moisei cu mitralierele pe ferestre 

mii de borşeni au pornit în 5 martie 1945 cu primarul Ştrifundă în frunte 

într-un convoi de călăreţi cu căruţe şi pedestrime spre Sighet 

aveau arme adunate de anul trecut din buncăre după retragerea nemţilor 

mitraliere şi pistoale automate grenade şi un tun de munte 

căruţe întregi cu puşti şi muniţii, în Moisei li s-au alăturat 

bărbaţii din marile neamuri Tomoiagă Steţcu şi Horj 

bărbaţii Săcelului de la izvoarele Izei cu cujmele lor negre turtite 
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ca nişte tăvi de cozonac, oameni mărunţi şi îndesaţi cu sumane negre 

şi femeile lor fără sugne în poale albe cu două zadii de lână în faţă şi 

spate 

bărbaţii lui Paşca din Sălişte cu sumanele lungi şi sure ca ale ardelenilor 

pieptare împodobite cu simboluri solare cusute pe spate pe umeri în faţă 

pe umărul de-a dreapta/ închipuită-i lumea/ pe umărul de-a stânga 

scrisu-i soarele, luna/ şi pe ai lui umerei/ strălucesc luceferei 

înaintau pe Valea Izei în marşul lor războinic spre Sighet şi cântau 

Deşteaptă-te, române unii dintre ei fuseseră şi la Alba Iulia în 1918 

―să facă Ţara‖, coada de lemn a drapelelor tricolore încă era caldă 

la Dragomireşti s-au oprit la casa protopopului Cosma şi-au trimis la 

Sighet 

trei delegaţi luminaţi să poarte discuţii cu Comisia Aliată de Control 

şi Comandamentul sovietic, avocatul Iusco Ilie, din Dragomireşti 

doctorul Iusco Gavrilă şi preotul cărturar Dunca Ioan Joldea din Ieud 

în aşteptarea răspunsului au continuat înaintarea spre Sighet 

li s-au alăturat bărbaţii din Dragomireşti cu cioareci de pânură şi opinci 

de oargă 

curele late de piele pe şolduri până la subsuori cu tabaca şi cuţitele la 

brâu 

bărbaţii din Cuhea iuţi la mânie şi faptă care şi-au amintit 

că sunt urmaşii voievozilor Bogdan şi Dragoş, descălecătorii 

li s-au adăugat bărbaţii din Ieud cei cu mare frică de Dumnezeu 

din satul cu cele mai multe naşteri din ţară şi familii cu peste 10-15 

coconi 

în triunghiul aşezărilor preistorice Ieud, Cuhea şi Dragomireşti  

despărţite doar de o dumbravă largă, blândă cu deschidere 

spre Pietrosul din zare Ţibleş, Gutâi şi Munţii Maramureşului 

pe graniţa latinităţii cu stepele slavone ale Asiei 

se înaţă la cer o axă a lumii cu rădăcini până în fundul pământului 

au sărit mai departe cei din Şieu, Rozavlea şi Strâmtura  

iar peste dealuri pe Valea Vişeului s-au pornit vişeuanii 

cei din Leordina, Petrodava şi Rona, au ajuns la Bârsana aproape de 

Sighet 

zece mii de maramureşeni stârniţi de primarul Ştrifundă din Borşa 

moiseieni, săceni, sălişteni, mireşteni, cuheni, ieudeni, şieuani, botizeni 

rozovleni, strâmtureni, se cunoşteau din ce sat sânt după port şi după grai 

deşi multe aşezări străvechi de pe Valea Izei sunt aproape lipite unele de 

altele 

diferă atât de mult la port şi la graiul viu de parcă ar fi din ţinuturi 

îndepărtate 
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la Bârsana au primit răspunsul din partea Comisiei Aliate de Control 

―O revoltă armată în spatele frontului ar putea fi interpretată 

ca o atitudine duşmănoasă faţă de Naţiunile Unite‖ 

primarul Ştrifundă a înţeles că nu te poţi pune cu o istorie potrivnică 

mulţi l-au urmat şi s-au întors dar cei mai mulţi şi-au continuat drumul 

până la Vadu Izei unde podul peste râu era  aruncat în aer 

dincolo de pod aşteptau oamenii lui Odoviciuc în uniforme sovietice 

au deschis focul s-a  tras cu mitralierele şi tunul au fost morţi şi răniţi 

la un timp o femeie din Vişeu s-a dus la prefectul Odoviciuc să-l întrebe 

de ce i-au omorât bărbatul au bătut-o rău pe Sava Ţicală din Vişeu 

―Întreg Maramureşul ar fi trebuit înecat în sânge‖ 

 

 

Corul istoricilor tineri 
 

întreaga istorie a românilor 

de la origini până în prezent 

este o singură generaţie 

singură fără bătrâneţe şi singură 

generaţia de sacrificiu 

continuu 

de neînvins 

 

 

Verişoara 
 

„Am mai cules informaţia că numita Zubaşcu Maria, verişoara 

fugarului Zubaşcu este mereu văzută la locul denumit Poiana Popii pe 

motivul căutării unui cal pierdut, negând ciobanilor că ea ar fi rudenie 

cu fugarul Zubaşcu” 

ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 64432, vol. 3, pag. 27-30 

 

 „S-o dus Maria lu Ilie‘a lu Dumnitru (după mamă, îi zicea Maria‘i 

Niţă) în munţi, după un mânz. I-o ieşît înainte sicuriştii şi armata. Era cu 

traista în umăr, avea cu ea de mâncare. Sicuriştii cu armele întinse, pângă 

ea: Unde te duci? Era tânără, avea 18 ai, săraca de ea. O învinuit-o că 

duce de mâncare partizanilor. Oricât s-o giurat, o zdierat cu lacrămni 

amară, s-o rugat, n-o vrut s-o creadă nici p-o cale. O întrebat-o: Eşti vară 

cu Zubaşcu Ilie? O zîs că nu şi nici nu-l cunoaşte. 

  Între sicurişti era şi Ştefanu Cârsnicului, da nu s-o sfitit, să nu-l 

cunoască Marie. Ştefan o pârât-o sicuriştilor că-i vară primară cu Ilie şi 
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că-i duce de mâncare. Atunci o luat-o la o fabrică de bătaie soră cu 

moartea. Să oboseau călăii bătând-o. Ostenea unu, să lăsa, vinea altu şi o 

lua di la-nceput. Numa să spuie că mere cu mâncare la partizani. La urma 

urmii, dac-o văzut călăii că nu scot nimic din ea, i-o dat o lopată să-şi 

sape groapa, s-o îngroape de vie în groapa pe care sângură ş-a săpa-o. Da 

bunu Dumnezău o scos-o, c-o fo tare credincioasă, şi ea şi mă-sa, Niţa lu 

Ilie‘a lu Dumnitru. Di la o vreme, o zîs sicuriştii: De data asta eşti 

scăpată şi nu te-am îngropat. Du-te acasă şi dacă-i spune cătă oarecine 

ce-ai păţît, ne întoarcem după tine şi te îngropăm de vie! 

  Nacazu de fată o vinit cum o putut  acasă din munte, s-o tras ca o râmă 

pă pământ, o poate  c-o adus-o v‘on car. Da de atunci o fugit de acasă o 

vară întreagă, n-o mai stat acasă cu părinţii, s-o temut şi s-o ascuns.  

Trăie‘ şî amu. Da-i tare supărată, că i-o murit o fată de tânără şî mai are 

numa un fecior, doftor. Pă femeia asta n-am mai văzut-o niciodată 

râzând, din batania şi spaimelea acelea. Tătă viaţa ei o fo numa plouată şi 

ninsă.‖ 

 

 

Corul martirilor fără morminte 
 

CNSAS a trimis verdictul la Cutea de Apel Bucureşti 

prozatorul Nicolae Breban a colaborat cu Securitatea  

deşi chiar în timp ce-şi scria nebulos abisalele sale romane 

ştia ce se întâmplă în România ca membru supleant al CC al PCR 

ştia că doar într-o singură noapte a anului 1958 au fost arestaţi 

44.000 de oameni nevinovaţi luaţi din aşternuturile lor doar cu ce aveau pe ei 

înghesuiţi în vagoane de vite femei bătrâni şi copii şi apoi lăsaţi 

doar cu mâinile goale în mijlocul Bărăganului într-o zi toridă de iunie 

şi toate se întâmplau simultan în aceeaşi ţară în care prozatorul a continuat 

să publice încă 10-15.000 de pagini de literatură dar câte destine vii de oameni 

cu tot cu familiile lor a costat fiecare pagină a cărţilor sale? 

Câtă viaţă nevinovată de om striveşte fiecare pagină de literatură 

pentru a distila din crime şi sângeroase orori inimaginabile 

tăria ficţiunii valoroase? Şi chiar merită acest troc cutremurător 

între pagina vinovată de literatură liberă 

şi sângele nevinovat al victimelor istoriei reale de sub pagini? 

Dar cât de onest e acest schimb şi această opţiune de conştiinţă 

pentru afirmarea personală cu absolut orice preţ 

în vremurile de mari răsturnări istorice? 

Nu cumva cedează mai mult cei ce n-au încredere în propria valoare 

în rezistenţa nelimitată în timp a propriei creaţii literare 
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iar această nesiguranţă îi face să râvnească totul chiar în timpul vieţii lor? 

Marele prozator I. D. Sîrbu de ce n-a cedat? Paul Goma şi toţi ceilalţi 

oricât de puţini şi necunoscuţi ar fi? În mod straniu, în cărţile sale de după 

1989 

Nicolae Breban nu îndeamnă generaţia tânără să nu mai repete greşelile sale 

ci face elogiul cedării al suprimării moralei şi caracterului 

în numele afirmării literare cu orice preţ 

învingătorii îşi impun încă o dată morala lor li se cuvin inclusiv 

îmbrăţişările finale şi iertarea publică în aplauzele tuturor 

cei torturaţi fără vină călcaţi în picioare şi zdrobiţi 

cu bietele şi unicele lor vieţi distruse pentru totdeauna 

ale lor şi ale urmaşilor lor nu li se cuvine absolut nimic 

decât suferinţa şi harul de-a se ruga ―pentru fratele Alexandru‖ 

pentru fraţii puternici şi mereu învingători 

ei nu au parte pe pământ de nimic 

lor li se cuvine totul doar în ceruri 

cei fără număr zdrobiţi de o istorie feroce 

nu au decât dreptul să vină cu braţele deschise 

cu feţele iradiind de fericire şi sfinţenie 

să-i îmbrăşişeze pe foşti şi actualii învingători 

pe fraţii lor torţionari şi călăi 

să depună la picioarele lor dacă se poate în genunchi 

şi din adâncul inimii ofranda unanimei sincerei iertări 

spre veşnica lor pomenire doar în înaltele ceruri 

 

 

Balada morăriţei din Dragomireşti 
 

 „Pornind de la concluzia că fugarii pot fi apropiaţi în modul cel mai 

sigur prin membrii de familie sau prin alte persoane care îi alimentează, 

am recrutat ca informator de valoare pe dr. Ţ.V.,  fost episcop greco- 

catolic din Dragomireşti, care este în legături intime cu soţia fugarului 

Petrovan Dumitru 

ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 64432, vol. 3, pag. 50-52 

 

au intrat noaptea în casă peste soţia fugarului Petrovan Dumitru morăriţa 

cu moara peste Baicu sub Şes lângă un drum ce urcă pe Dumbravă 

ei dădeau buzna în casele oamenilor numai după miezul nopţii 

în hainele lor negre de piele în uniforme înarmaţi cu pistoale şi puşti 

Gasie din moară a sărit pe întuneric din pat în cămaşa ei albă de cânepă 

cu poale 
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a aprins lampa şi când s-a trezit în faţa lor fără nici o apărare 

şi-a luat instinctiv în braţe coconul lângă care dormea 

şi atunci copilul de câteva luni nu împlinise încă un an 

s-a pus pe un plâns ca din gură de şarpe simţea spaima de moarte a 

mamei 

şi nu l-a mai putut opri nici laptele cald de care n-a vrut să se apropie 

deşi mustea deja abundent prin camaşa femeii 

un securist s-a înfuriat rău de ţipetele copilului l-a apucat de picioare 

şi l-a trântit cu capul de perete în faţa mamei cu sânul încă dezgolit 

copilul a încetat brusc din plâns dar când morăriţa l-a ridicat de jos 

nu mai respira s-au speriat şi ei au urcat-o cu pruncul într-o maşină 

şi au dus-o la doctorul din Rozavlea cel din Dragomireşti era arestat 

omul s-a sculat din pat şi când a văzut copilul 

a început să urle şi el la femeie: Eşti nebună? Îmi aduci un copil mort? 

Tu nu vezi că-i mort, femeie? Securiştii s-au urcat în maşini şi-au plecat 

după ce au înconjurat-o pe morăriţă cu armele-ntinse 

au ameninţat-o să nu spună nimănui nimic şi i-au poruncit 

să nu se întoarcă pe drum în Dragomireşti ci pe prunduri 

zorii zilei au prins-o pe femeie cu copilul rece în braţe 

încălzindu-l doar cu lacrimile ei neputincioase de mamă 

venind desculţă pe cărările Izei în sus 15 km până în Dragomireşti 

şi cântându-l morţeşte apoi l-a îngropat în noaptea următoare pe ascuns 

şi n-a ştiu decât Dumnezeu de ce s-a mai născut şi coconul acela 

 

  

Vecinul nostru 
 

 “S-au luat măsuri ca autorul scrisorii către şeful Biroului de Securitate 

Dragomireşti, anume Zubaşcu Vasile, să fie recrutat” 

ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 64432, vol. 3, pag. 34-38 

 

prin septembrie 1950 ne-au arestat toată familia 

i-au dus pe toţi ai noştri într-o noapte cu un camion la Sighet 

pe atunci aveam doi ani şi ceva iar soră-mea era încă la ţâţă 

dar îmi amintesc şi acum frigul din lada camionului şi prelata udă 

până s-au predat tata şi fugarii din munţi 

le-au rămas gospodăriile pustii nimeni n-a mai avut voie 

să dea de mâncare marhăilor din grajd şi să le adape 

răgeau săracile vaci de foame de răsuna  toată uliţa Baicului 

nici câinele de pe sârmă nu l-au dezlegat din lanţ 

era câinele unui duşman al poporului şi trebuia lăsat să moară 
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tata îşi ridicase o poartă de stejar în faţa casei noi făcută cu mama 

în cei doi ani cât au trăit împreună după cununie 

şi pe lemnul porţii cu străvechi însemne solare 

şi-a încrustat numele ZUBAŞCU ILIE ca toţi gospodarii din Ardeal 

să ştie trecătorul străin de pe drum că la casa aceea e un om de treabă 

au scos stâlpii poţii din pământ şi i-au întors cu spatele la drum 

să nu-i mai vadă nimeni numele ca şi când l-ar fi scos definitiv din istorie 

fântâna din fundul grădinii au astupat-o cu pietre vreascuri şi gunoaie 

merii perii şi prunii i-au crestat cu securea să se usuce şi ei 

şi toate acestea nu le-au făcut străinii ci vecinul nostru de peste drum 

Zubaşcu Vasile a‘ Ştiopului  rudenie probabil cu noi care s-a dat la comunişti 

imediat după înfiinţarea Biroului Securităţii Poporului în Dragomireşti 

creat special pentru prinderea celor şapte ―terorişti din banda lui Zubaşcu‖ 

iar după ce tata s-a predat şi toţi ai noştri au venit de la Sighet bătrânii şi copiii 

mama a vorbit mai departe cu Vasile şi Palaga Ştiopului 

erau doar vecinii noştri de peste drum eram şi ceva neamuri de departe 

iar noi copiii ce ştiam? cei mai buni prieteni ai noştri  

au rămas Vasilică şi Ilenuca, fiii Ştiopenilor, de o vârstă cu noi 

la şcoală am stat în aceeaşi bancă am făcut acelaşi liceu la Borşa 

cu ei ne-am petrecut împreună toată copilăria 

 

 

Poezie scrisă de tata în munţi şi trimisă Securităţii 
 

Sânt cocon din Maramureş 

Cu fantastice proiecte 

De pe valea măreţiei 

Şi-a construcţiei perfecte 

 

Când pe masa limbii noastre 

Cântă greierii în pâine 

Am puterea să fiu simplu 

Şi frumos fără ruşine 

 

Ca izvoarele sub munte 

Mari invenţii mă culeg 

Parcă n-aş gândi cu mintea 

Ci cu trupul meu întreg 

 

Am atâta viaţă-n mine 

Şi încredere-n cuvânt 
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Până când voi fi-ntre oameni 

Nu voi fi în veci înfrânt 

 

Omenia noastră veche 

Este singurul meu crez 

Nu mă tulbură nici moartea 

Când iubesc şi când lucrez 

 

Sânt dator la toată lumea 

Voi munci şi voi lupta 

Să-nflorească veşnic steaua 

Semănată-n viaţa mea 

 

Adevărurile lumii 

Vreau să le salvez pe toate 

Nu se poate să plec fruntea 

Nu se poate, nu se poate 

 

 

Confiscarea 
 

―I N V E N TA R 

despre averea mobilă a condamnatului Zubaşcu Ilie lui Ioan din comuna 

Dragomireşti Jud. Maramureş, trecută în proprietatea Statului, conform 

sentinţei Nr. 141 din 8 martie 1950, a Tribunalului Militar Cluj. 

 

Nr.                         Denumirea obiectelor                                Observaţii 

Crt. 

 

1. Una masa de lemn tare, buna. 

2. Un scaun de brad cu spatar taranesc. 

3. Una lavita format lada de 3 metri, buna. 

4. Una lavita de 4 metri din scanduri de brad. 

5. Una videre pentru apa, din tuci. 

6. Una donita din tinichea si un strecurator. 

7. Un pat de scanduri din brad taranesc, bun. 

8. Una cerga veche de lana 2/1,50. metri. 

9. Un cearceaf taranesc de canepa uzat. 

10. Una perina cu pene. 

11. Una soba de pregatit din tuci. 

12. Un dulap mic de bucatarie, vapsit in grii. 
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13. Una lada de scanduri din brad, pentru cereale. 

14. Un ferestrau lung de taiat lemne. 

15. Circa 15. kgr. fasole. 

16. Circa 20 kgr. hrisca. 

17. Circa 15 kgr. ovas. 

18. Circa 100 kgr. cartofi. 

19. Circa una suta kgr. porumb nedesfacut. 

20. Una vaca sura galbaie de circa 8 ani. 

21. Una jurinca galbana de circa trei ani. 

22. Un vitel sur de circa 8 luni. 

23. Doi boi suri albai, de circa trei ani./pe Izvor/ 

24. Un car de fan circa 400 kgr. 

25. .Sapte bucati scanduri de 3-6 metri de diferite latimi. 

 S,a incheiat astfel azi la 15 Aprilie 1950, cu un numar de 

douazeci si cinci de pozitii. 

M e m b r i i  C o m i s i u n e i‖ 

 

 

“Poporul român, o enigmă şi un miracol” 
 

de ce ai tăcut, mamă, o mie de ani 

şi ce-ai făcut tu, dragă mamă, 

între secolele al IV-lea şi al XIII-lea 

de n-ai lăsat nici o dâră de sânge în cronici 

nici o urmă de viaţă pe imperialele cearceafuri nupţiale 

nici măcar cât melcul când ţărâna musteşte de apă 

şi urcă pe trunchiul uscat al unui pom din gradină 

sau râma speriată de moarte în colbul de sub peretele şurii 

când iese din pământ alungată de abundentele ploi ale verii 

de ce n-ai lăsat şi tu măcar o biată urmă 

în cronicile Bizanţului în slavoneştile ceasloave ortodoxe 

ce ai făcut tu, prea iubită mamă 

atât de multe zece veacuri de vânzolită istorie 

după ce ţi-ai născut pruncii i-ai botezat în credinţa latină şi i-ai alăptat 

şi te-au scos barbarii afară din casă împingându-te spre păduri 

ţi-au furat fără milă toată săraca avere 

de la cerga veche de  lână din pat la strecurătoarea laptelui 

perechea de boi primită de zestre de la părinţi şi vaca din grajd cu tot cu 

viţel 

te-au pus să plăteşti tribut pe fumul din vatră 

în propria casă făcută cu tata după cununie şi rămasă neterminată 



54 

 

în care ţi-au îngăduit să te întorci cu chirie 

după ce te-ai ascuns în păduri şi poiene câteva veri la rând 

între stâncăriile din Fundu Văii Ursoii şi în Surupoasa 

mâncând jir de sub fagi ca mistreţii 

zeamă de măcriş iepuresc cu cimbru şi morcovi sălbatici 

bureţi de paltin mere oarzâne căline şi pere pădureţe 

până-au trecut pe văile noastre pustiitoarele popoare migratoare 

de ce nu le-ai scris atunci, scumpă mamă, istoricilor din cancelariile 

imperiale 

să-i inviţi la coleşa de făină din scoarţa uscată a bătrânilor arbori 

în coliba noastră de su‘Surupoasa 

împletită cu boltă din nuiele verzi de alun înfipte cu capetele-n pământ 

şi acoperită cu pale de fân uscat din brazda cosită dimineaţa 

după ce ţi-ai îngropat mierţa de hrişcă şi căldarea cu grăunţe de mălai 

într-o groapă săpată sub jupi şi paiele de secară din şură 

şi plugul de fier l-ai îngropat în pământul din fundul grădinii 

până-au trecut tătarii prin Dragomireşti la ultima lor năvălire 

când au aprins satele de pe Valea Izei 

şi înaltele noastre biserici de lemn 

până s-au retras ungurii de la noi după redobândirea Ardealului 

şi ruşii pe urmele nemţilor spre Tatra şi Berlin 

când au tăiat zbârnâitoarele fire de telegraf de pe marginea drumului 

şi au aruncat în aer podul de lemn din Dragomireşti peste Iza 

de ce nu i-ai scris, dragă mamă, nici măcar unui cap încoronat 

aveai doar atâta timp după ce luai ceaunul de mămăligă din cujbă 

şi potoleai între lespezile de la gura colibei focul pe noapte 

printre limbile căruia vedeam stelele nopţii ca într-o pânză de apă 

tăcerea ta inexplicabilă, iubită mamă, timp de zece veacuri 

i-a umplut de uimire pe toţi istoricii Europei  

 

Părinţi şi copii 
 

dar lucrul cel mai trist şi înfricoşător din lume 

e paradoxul că fiii se ataşează mai puternic 

de cei mai răi şi cruzi părinţi 

cum m-am ataşat şi eu de tine, tată 

încă de pe vremea când mama era în luna a şaptea 

şi ai târât-o în pivniţa casei şi ai bătut-o acolo 

să n-o audă vecinii urlând ai aruncat-o pe pământul rece şi întunecos 

peste grămada de cartofi încolţiţi cu viţe albe lungi şi fragile 

şi ai lovit-o cu picioarele în burtă 
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m-ai bătut, tată, pe mine deşi nu aveam decât şapte luni 

pe lumea cealaltă unde soarele nu răsărise încă 

şi mama a zăcut leşinată în colţul cel mai întunecos al pivniţei 

până am trezit-o lovind-o şi eu cu picioruşele mele 

în aceeaşi burtă îndurerartă de izbituri pe dinafară şi pe dinăuntru 

încă de pe atunci am descoperit cum stă treaba cu dragostea 

cu câtă ferocitate vor să se distrugă cei care se iubesc mai mult 

în lumea luminoasă în care urma să fiu şi eu părinte 

şi am învăţat mai târziu bătând-o la rândul meu pe Maria 

când era gravidă şi ea în luna a şaptea sub Munţii Rodnei la Borşa 

că un părinte atroce va fi înconjurat şi ocrotit până la moarte 

de atenţia şi dragostea nepieritoare a fiilor lui 

în timp ce iubitorii părinţi sunt repede uitaţi de odraslele lor 

te port în cârcă, tată, de 60 de ani cum aş purta un mormânt la vedere 

mormântul tău pe care nu l-ai avut niciodată 

pentru că nici acum n-am descoperit unde te-au îngropat securiştii 

când te-au omorât în torturi în subsolurile Securităţii din Sighet 

şi te voi mai duce până la ultima mea suflare 

cum îşi purtau femeile din Borşa legânuţul copiilor în umăr 

toată viaţa mea de până acum şi cea care va mai urma de acum înainte 

e o luptă continuă să-ţi câştig bunăvoinţa şi dragostea ta 

nu sânt bun de nimic fără tine, tată, şi nu merit nimic pentru mine 

lumea întreagă şi-a lăsat toate durerile pe inima şi umerii mei 

şi în clipa când simt cu putere că doar eu o voi putea despovăra 

mă duc în pivniţa casei noastre din Maramureş 

în colţul ei cel mai întunecos 

şi plâng cu faţa la peretele rece şi umed 

pentru toţi fiii şi părinţii pământului 

care nu se vor mai putea dezlega niciodată unii de alţii  

 

 

Vestitorul 
 

cuvintele noastre sânt produse istorice 

ele trebuie să slujească istoria 

a fost o lungă eroare a poeziei lumii şi a noastre 

să întoarcă spatele istoriei şi geografiei umane 

persoanei reale şi comunităţii ei 

nici o unealtă nu se cultivă numai pe sine 

ea se perfecţionează continuu 

doar pentru a fi utilă cultivatorului 
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nici un mijloc de transport în comun 

cu atât mai mult cuvintele şi cărţile noastre 

nu se transportă numai pe sine 

sau nimicul stivuit expresiv în ordine exemplară 

din remorcile şi vagoanele lor goale 

dar nici un alt fel de unealtă şi mijloc nu uneltesc 

împotriva uneltitorului şi mijlocitorului 

să ne punem cuvintele la lucru avem atâta treabă de făcut 

în istoria şi geografia noastră sălbăticite şi în paragină 

ştiu că timpul va curge mai repede în mileniul trei 

decât în apocalipticul secol trecut XX 

din care tocmai am scăpat cu bine 

în voi îmi pun toată speranţa 

pentru voi scriu aceste cuvinte 

am ieşit atât de târziu în larg în literatură  

străduindu-mă mai întâi să trăiesc 

ce-am avut de trăit în această unică viaţă 

revoltele luptele în arenă umilinţele şi înfrîngerile 

să-mi fac mai întâi un destin pe măsura cuvintelor mele 

materia universului şi toată istoria durabilă a lumii 

nu se întemeiază pe talente din naştere 

ci pe caractere puternice 

iar când talentul şi caracterul se întâlnesc 

în acelaşi om, în aceaşi operă 

cum se întâmplă atât de rar în istorie 

victoria acelei opere a acelei literaturi şi a acelui popor 

rămâne pe veci invincibilă 

 

 

(Din volumul în curs de apariţie Omul, pomul şi fântâna. 

O tragedie românească) 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Notă 

 

Din păcate invitatul revistei noastre, la numărul 6, a plecat înainte ca 

aceasta să apară de sub tipar. Interviul l-am provocat prin mai 2009, cînd 

i-am trimis lui Ion Zubaşcu vreo 30 de întrebări care, luate în serios, ar fi 

dus la o confesiune de proporţiile unei cărţi. Nu mi-a răspuns decît la 6 

întrebări, restul fiind amînate pentru „cînd se va simţi mai bine‖. O parte 

din interviu a apărut în revista „Hyperion‖, varianta actuală este revăzută 

de Ion Zubaşcu. Poemele, puse la dispoziţie de Ion Zubaşcu, sînt din 

cartea care va apărea, zilele acestea, la Editura „Limes‖. E o carte 

dramatică, rară pentru spaţiul nostru literar ... ! Pe mail am vorbit cu Ion 

Zubaşcu în multe dimineţi, s-au adunat sute de scrisori. Poate că, 

vreodată, le voi da contur de literă în vreo revistă. Reţin, pentru acest 

moment, două dintre mesajele primite de la Ion Zubaşcu în aprilie, anul 

acesta. Era vorba de o invitatie, pentru vara asta, să vină să stea în curtea 

şi casa pe care i-am pus-o la dispoziţie, în apropierea Casei Memoriale a 

lui Ion Creangă. O curte cu nuci, mesteceni, cireşi, corcoduşi şi brazi.  

 

 

4.04.2011. Mesaj Zubaşcu 

 

Adrian, multumesc pentru darea de seama asupra lucrarilor de 

primavara din Gradina parinteasca. Nu mi-am imaginat ca ai o gradina 

atat de mare, mi-ai spus mai demult cati metri patrati are, dar abia cand 

mi-ai numarat merii, corcodusi si ciresii am realizat in sfarsit ca e o 

Gradina a Raiului.  

  M-am si umbrit deja in imaginatia mea sub nucii uriasi, nu stiu daca 

voi reusi sa ajung pana acolo dar eu traiesc deja in Gradina ta ca si cum 

as fi acolo. Dar as vrea sa ma infratesc cu unul dintre nucii tai. Cand am 

fost mic, dupa ce m-a botezat mama, m-a infratit cu un pom din gradina, 

caruia i-a pus numele meu, dar cum gradina casei noastre a fost distrusa 

de comunsti, am ramas fara fratele meu pomul.  

  Ideea infratirii la nastere dintre om si pom era ca pomul se omenea la 

anumie sarbatori, cu daruri si toate cele de cuviinta, iar omul se 

pomenea din om in om si  apoi din pom in pom, cat 'tinea puterea si viata 

acelei Gradini sub cer . 

  Ce zici, ma pomenesti in Gradina ta? 

  Ion, Nemaipomenitul 
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08.04.2011. Mesaj Zubaşcu 

 

Adriane Mesteacanologule, vad ca tu cand te-apuci de o treaba, nu te 

incurci. Pana la urma o sa iasa din gradina casei parintesti un adevarat 

parc dendrologic. Stau in  camera mea de lucru din Bucuresti si de pe 

geamul ei vad numai betoane gri de opt etaje, cu tencuiala jupuita si cu 

antene parabolice mancate de rugina. Cand citesc ce minunatii faci tu in 

gradina natala, imi vine asa o adiere de rai ca ma mut cu fiinta intre 

cuvintele tale ca in miezul celei mai vii si ispititoare realitati posibile. A 

aparut fotografia mare pe coperta revistei Actualitatea literara, din 

Lugoj, cu palariuta rosie de VIP playboi si deasupra ei un oarecare 

intrebandu-se daca Nietzsche e un geniu. Apoi au trecut si zilele de 6-7, 

cand ziceai ca treci prin Bucuresti. As  fi vrut sa-ti spun ca la chioscul 

Muzeului se afla antologia Cele mai frumoase poeme  din 2010, insa cu 

siguranta ca ti-ai procurat-o intre timp. 

  Dar constat  ca nu mai pot sa deschid o lucare colectiva, ca toate incep 

cu tine, in timp ce eu sunt ultimul. Uite, am vazut in ultimul timp volumul 

lui Vancea, despre Laurentiu Ulici,  iar in zilele din urma antologia lui 

Komartin si Vancu. De-acu inainte, daca o sa mai am vreo solicitare sa 

mai paerticip si eu la astfel de antologii, o sa pun conditia sa ma puna pe 

mine primul, in locul tau, iar pe tine la urma, sa vezi si tu ce insemna sa 

fii de o viata la coada alfabetului. 

  Dar te iert pentru toate cate mi le faci, proiectul tau de cursa lunga cu 

Aurel Dumitrascu este coplesitor, ma bucur ca ai energie pentru toate. 

Sper sa iasa bine cartea de la Dacia, tare multe lucruri nelinistitoare am 

auzit despre editorul Vadan, poate ar fi bine sa vorbesti si cu Vulturescu, 

in aceasta privinta, daca nu e prea tarziu, stiu ca urmeaza sa publice 

ceva impotriva neprofesionalismuui editorial al lui Vadan. 

  Iti multumesc ca o sa ma pomenesti in gradina ta si ca ti-am dat o idee 

de omenire prin pomenire. Dumnezeu sa te tina in puterea gandurilor, 

ideilor, proiectelor si gradinii tale. 

  In gradina lui Ion/ Toate pasarile dorm/ Numa una n-are somn/ Si 

striga din pom in pom/  Imbratiseaza-l cu drag pe Adrian 
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Linie punct (de n ori): frontiera acestei ţări este trasată de-

o sută de mii de fecioare dormind una-n alta pe-o parte ce 

şi-au dezvelit în somn naşterea. Având atâta geografie cât 

să-şi strângă genunchii la gură, în poziţie de fetus, şi atâta 

istorie cât să vină pe lume înainte de termen, prin 

cezariană, ea este ceea ce mai rămâne dintr-însa după ce 

toată lumea a (re)cunoscut-o, în sens laic sau biblic, 

fiştecare după cum i-au poftit purceaua de inimă. 

 

Tonul: „Scappa, che arriva la patria!‖ 

 

„Ibi sunt leones...”* 

 

fragment de roman de Emilian Galaicu-Păun 

 

Ţărancă italiană către fiul său, sec. al XIX-lea 
 Ziua de lumină îşi aşterne caligrafia de umbre, pe curat, în 

formularul de solicitare a unei vize SCHENGEN descărcat de pe 

www.ambafrance.md – faute de l’électricité, de când cu războiul 

energetic al Moscovei împotriva Ch-ăului, se vede silit să-l completeze 

până la căderea întunericului –; pe linia stingerii, literele de tipar iau 

poziţie de drepţi; cele de mână, pe loc repaus, aidoma unor soldaţi la 

apelul de seară în curtea unităţii. Strigarea numelui – NOM BĂJENARU 

(originea slavă a numelui luat trebuie că trădează şi pericolul, vorba vine: 

bâja!, în faţa căruia personajul corespundea chemării de ducă) – 

antrenează ecoul – AUTRES NOMS (nom à la naissance; alias, 

pseudonyme; noms portés antériorement) ŢĂRANU (de prisos să mai 

spunem că pseudonimul ales este mănuşa întoarsă pe dos a numelui 

primit la naştere; bucuros ar fi răspuns şi la RAC MOZGOV – Rac după 

zodie, Mozgov de la Durere de minte –, doar să-l fi chemat cineva, 

undeva) – pentru a se stinge în surdină în PRÉNOM …N (după moartea 

bunicii E…, prenumele-i seamănă cu un cavou ce-o adăposteşte, la fel 

cum păstrează cutia de rezonanţă a viorii muzica acesteia şi după ce 

ultimele acorduri s-au desprins pentru totdeauna de instrument, singur N-

ul final – nu i-ar ajunge o viaţă să crească până la Iniţiala Ei! – îi aparţine 

sută la sută, ca un răspuns avant la lettre la cea de-a patra întrebare a 

formularului, SEXE. Că tot veni vorba, anume bunica fu cea care i-a dat 

prima – şi cea mai concisă – lecţie de sexologie. Să fi avut pe-atunci 

vârsta micuţului Volodia Ulianov de pe insigna de octombrel... Era încă 

un înger, când o fetiţă din vecini se aşeză pe vine chiar în faţa lui şi, fără 
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a se ascunde sau a schiţa vreun gest de ruşine, făcu pipi. Fascinat de 

privelişte, nu-şi putea rupe ochii dintr-acolo, unde nu zări nimic, dar 

absolut nimic. În panică de comprehensiune, alergă într-un suflet acasă, 

strigând din poartă, să audă toată mahalaua: „Mamăăăi, da‘ Snejana n-are 

puţă!!!‖ Bunica se făcu toată numai zâmbet şi, mai mult pentru sine, îl 

linişti băbeşte, cum crezu ea de cuviinţă: „...să te mai aud cum ai să-i ceri 

să-ţi deie ceea ce n-are şi pot muri liniştită‖. Puţin înainte de a se 

prăpădi, bătrâna îşi văzu visul cu ochii – pe linia bărbătească a familiei 

îşi făcea intrarea prima fetiţă, şi tocmai fiica nepotului ce-i semăna întru 

totul, de la înfăţişare la onomastică (semn că i-a dat, nu Snejana – cine 

trebuie!); fiindcă nu-i putea reţine numele strănepoatei, dar mai ales 

fiindcă trebuia să poarte un nume cum nu s-a mai auzit, bucuria ochilor ei 

se chema Puţana mamei, puţană). Ori de câte ori răspunde la DATE ET 

LIEU DE NAISSANCE – 22 IUNIE 1964, U-EŞTI –, reacţia celor din jur 

se rezumă de regulă la exclamaţia: „Într-aşa o zi!...‖ (de bună seamă, nu-i 

a bine să ţi se pomenească ziua de naştere într-un cântec de cătănie : ―La 

22 iunie/ S-o stârnit război pe lume‖), o reacţie altminteri firească pentru, 

încă mai ieri, cetăţenii unei ţări care reuşiseră să transforme o sărbătoare 

oficială, 9 Mai, Ziua Biruinţei – cu nelipsita paradă militară şi masele 

truditoare defilând de bunăvoie şi nesilite de nimeni în Piaţa Roşie, ca 

pentru a-i da un plus de culoare, sub privirile îngăduitoare ale 

conducătorilor matusalemici ieşind pe jumătate din tranşeele de granit ale 

mausoleului Lenin şi mătăhăind tot timpul din mâini ca pentru a arăta 

tuturor că nu se masturbează acolo, sub prima tribună a ţării – într-un 

guleai de suflet, cu muzică de alămuri, ieşiri la iarbă verde şi vodcă pe 

borâte. Imaginaţia o ia razna în momentul în care, ajuns la punctul nr. 6, 

PAYS DE NAISSANCE, realitatea se dovedeşte a fi – de la regele Carol 

citire – cu luntrea în doi curi: patru generaţii de Băjenaru s-au născut în 

acelaşi sat, dar în patru state diferite, după cum urmează: bunicii au văzut 

lumina zilei în Imperiul Rus, părinţii în România Mare, subsemnatul în 

URSS şi fiică-sa în RM (chiar dacă la scurt timp de la proclamare RM se 

va diviza, la rându-i, în alte 3 entităţi nu atât etnice, cât politice, cu 

pretenţie de subiecţi de drept internaţional, a nu se confunda cu 

substantivul comun „râma‖, de la care, zice-se, ne şi tragem, unii şi... alţii 

îi zic din principiu MDA, adică „mda‖, ceea ce poate să însemne şi „da‖, 

şi „nu‖, şi „da şi nu‖ în acelaşi timp). Ce mai, o adevărată familie de... 

neokantieni (despre autorul Criticii raţiunii pure se ştie că nu şi-a părăsit 

niciodată oraşul natal, cu toate acestea a ajuns, la 142 de ani de la moarte, 

din Königsberg în Kaliningrad, bineînţeles fără a se fi clintit din loc). 

Între noi fie vorba, mereu e ceva în neregulă cu acest număr 6 (pe de-o 

parte, Madona Sixtină înfăţişând un îngeraş cu şase degeţele la o mână; 
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pe de-alta, Iosif Stalin având şase degete – două concrescute – la un 

picior); altminteri, destrămarea URSS-ului (Nota bene: a şasea parte din 

uscat a lumii) tot de la articolul nr. 6 – ăla în care se stipula rolul 

conducător al partidului unic, PCUS – al Constituţiei începuse. O dovadă 

în plus că, indiferent de limbă (inclusiv cu sensul arhaic de popor, neam, 

etnie), cuvintele atrag realitatea, dacă nu cumva o şi fac, după chipul şi 

asemănarea lor.  

 Nu are cuvinte pentru ceea ce şi-a pus în gând; cele care-i vin pe 

limbă nu duc nicăieri. Ca Cel de-a zis: „...căci vorba şi limba mi-este 

încurcată‖. Răspunsul lui Moise (în traducere – Scos; nume predestinat), 

în realitate o palidă tentativă de a se eschiva, îl determină pe Dumnezeu 

să-i dea un frate – am scris „să-i dea un frate‖ ca şi cum ar fi vorba de o 

femeie oarecare; or, despre mama lui Moise se spune că „Un om din casa 

lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas 

însărcinată, şi a născut un fiu...‖ (Exodul, 2,1-2), ca apoi să aflăm că 

„Moise era în vârstă de optzeci de ani, iar Aaron de optzeci şi trei de ani, 

când au vorbit lui Faraon‖ (Exodul, 7,7); ceea ce înseamnă că, între timp, 

femeia? Dumnezeu? i-a făcut lui Moise un frate mai mare despre care, 

până la momentul oportun, nu s-a ştiut nimic – Aaron, Levitul, care 

„vorbeşte uşor‖; la fel, autorul îşi născoceşte un personaj căruia „îi (va) 

vorbi şi(-i va) pune cuvintele în gura lui‖. Or, pentru ce şi-a pus în gând, 

ar avea nevoie de cuvinte-cămile („...fiindcă mai lesne este să treacă o 

cămilă prin urechea acului...‖); nu poate face rost decât de cuvinte-

măgari, şi acestea adeseori de împrumut/de furat, călcând astfel porunca 

a zecea: „Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta 

aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul 

lui...‖ Cuvântul-măgar slujeşte pe toată lumea; el este, vorba vine, Calul 

troian prin care Vechiul Testament  – „Moise şi-a luat nevasta şi copiii, i-

a pus călare pe măgari, şi s-a întors în ţara Egiptului‖ (Exodul, 4,20) – , 

intră în Noul Testament – „Iisus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, 

după cum este scris: «Nu te teme, fiica Sionului; iată că împăratul tău 

vine călare pe mânzul unei măgăriţe»‖ (Ioan, 12,14-15; vezi şi Matei, 

21,1-7; Marcu, 11,1-7; Luca, 19,33-35). Altfel spus, cuvintele nu atât 

atrag, cât trag realitatea, o duc în cârcă, o mută dintr-un loc în altul, 

descărcând-o din gura celui care vorbeşte în urechile celui care ascultă. 

După cum este scris: alde/al lui cutare „şi-a luat nevasta şi copiii, i-a pus 

călare pe măgari...‖ – SITUATION DE FAMILLE marié CONJOINT 

(Nom) xxx prenom xxx date et lieu de naissance xxx nationalité(s) xxx 

ENFANTS nom xxx prénoms xxx date et lieu de naissance xxx 

nationalité(s) xxx NOM ET PRÉNOMS DES PARENTS xxx – şi a ieşit 

din ţara de origine. Nu, nu merge. Ieşirea lui se înscrie, cel mult, pe 
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distanţa dintre NATIONALITÉ(S) d‘origine şi actuelle(s) (Istoria este 

mult prea grăitoare ca să fie trecută sub tăcere. Prin anii ‘90, când 

Germania proaspăt reunificată acorda cetăţenie/drept de şedere victimelor 

regimului nazist & urmaşilor acestora până într-al treilea genunchi, un ins 

din Ch-ău şi-a ieşit din piele să-şi găsească vreo bunică, mătuşă sau vară 

dreaptă evreică. Mai mult decât atât: odată (re)descoperită originea sa 

semitică, a trebuit să se taie împrejur – rabinul care i-a făcut circumcizia 

era probabil văr drept cu doctorul Ciomu, operaţia inflamându-se şi 

ameninţând să ducă la amputarea singurei dovezi palpabile a iudaităţii 

sale tocmai redobândite! –, ceea ce l-a ţinut la pat câteva săptămâni. Alte 

câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, s-au dus pe alergături pe la tot felul 

de birouri, instanţe, ministere etc., etc., în vederea obţinerii foii de 

repatriere. Urma să locuiască în sudul Bavariei, la Augsburg. Metodice 

cum sunt, autorităţile germane s-au îngrijit până şi de transportul nou-

veniţilor: împreună cu alte câteva familii, ai lui urmau să zboare cu cursa 

Ch-ău – Timişoara – München, de unde vor fi preluaţi de comitetul de 

primire. De precizat că până la acea dată nici capul familiei, nici nevastă-

sa nu fuseseră mai departe de Odesa, la mare, şi doar în bază de buletin, 

iar acum iată-i cu paşapoarte & vize permanente. În febra pregătirilor, 

omul nostru vinde tot ce are, casă, maşină, fazendă – la preţuri derizorii –

, ţinând-o într-o petrecere până la data plecării. În sfârşit, călătoria 

propriu-zisă – prima pe calea aerului pentru cei doi copii ai lui –, la 

capătul căreia urma să-şi cunoască ţara de adopţie, a decurs normal, 

stropită cum se cuvine cu câteva beri, pe durata zborului, şi alte câteva, în 

sala de aşteptare a aeroportului timişorean. Nu alcoolul însă, ci educaţia 

de homo sovieticus – care a privit filme cu ruşii şi nemţii, s-a jucat de-a 

ruşii şi nemţii, iar mai târziu a spus bancuri (politice !!!) cu ruşii şi nemţii 

– grăit-a atunci când, la aterizare pe aeroportul internaţional din 

München, bărbatul îşi aruncă mâna dreaptă în faţă şi-i salută pe membrii 

comitetului de primire cu singura formulă din limba germană pe care o 

ştia dintotdeauna: „Heil Hitler!‖. În aceeaşi clipă, fu îmbarcat – cu căţel, 

cu purcel – la bordul navei şi trimis, cu cursa de întoarcere, de unde a 

venit. O vreme, putea fi întâlnit la cafeneaua Fulguşor din Ch-ău, bându-

şi – pe banii cui se oferea să-i plătească berea – amarul şi făcându-i pe 

toţi nemţii pe-un cap „faşâşti‖…). Şi atunci, nu-i rămâne decât să ridice 

(verb cu rezonanţe mai degrabă dramatice, decât apostolice) cuvinte-

pedestre – „...în număr de aproape şase sute de mii de oameni cari 

mergeau pe jos, afară de copii‖ (Exodul, 12,37) –  pe care urmându-le, s-

ar alătura celor 600.000 de cetăţeni ai RM (conform statisticilor oficiale, 

cifra reală fiind cel puţin de două ori mai mare) care îşi câştigă existenţa 

peste hotarele ţării. 
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 Linie punct (de n ori): frontiera acestei ţări este trasată de-o sută 

de mii de fecioare dormind una-n alta pe-o parte ce şi-au dezvelit în somn 

naşterea. Având atâta geografie cât să-şi strângă genunchii la gură, în 

poziţie de fetus, şi atâta istorie cât să vină pe lume înainte de termen, prin 

cezariană, ea este ceea ce mai rămâne dintr-însa după ce toată lumea a 

(re)cunoscut-o, în sens laic sau biblic, fiştecare după cum i-au poftit 

purceaua de inimă. Dată fiind natura-i schimbătoare, nu poate fi 

localizată decât cu aproximaţie, undeva între râurile N-u şi P-t, de jur-

împrejurul metropolei Ch-ău, buricul pământului al acelor ţinuturi, la 

intersecţia meridianului „până a nu să mărita era nevastă‖ cu paralela 

„iară măritându-să, au ieşit fată‖. ―Ubi bene‖ pentru localnici, de vreme 

ce n-au părăsit-o, „Ibi sunt leones‖ pentru peţitorii străini, atât timp cât n-

au dat peste ea, se cheamă că s-ar numi Patrie-mamă dacă ar fi de faţă; 

cum însă maştera (de la „naşterea mă-si!‖, când ţi se răsuceşte anevoie 

limba-n gură) îşi petrece nopţile prin mahalalele continentului, noi, copiii 

ei, îi spunem Cleopatria. Dacă o întrebi: „A cui-s, mamă?‖, pe loc te 

gratifică: „Faraonule!‖, dar şi fără să ne-o spună de la obraz ne simţim 

copiii nimărui (în acest sens, catrenul unei fetiţe de numai 10 ani, Angela 

Ciobanu, redă cum nu se poate mai bine acel contradictoriu sentiment al 

dragostei de ţară: „Patria este mama,/ Patria este tata;/ Şi chiar dacă nu e 

aşa,/ Eu îmi iubesc patria mea‖). Singura schimbare demnă de luat în 

seamă vine odată cu intrarea în lumea celor adulţi: brusc, nu ţi se mai 

zbiară în ureche „Faraonule!‖, ci „dobitocule!‖ (e ca şi cum după ce te-ai 

simţit stăpân peste Egiptul copilăriei tale, cineva te-ar scoate cu de-a sila 

din delta natală, cu căţel şi purcel, cum scrie la carte, ca pe nişte „turme 

însemnate de oi şi boi‖). Dovadă că ai crescut suficient de mare pentru 

„pro patria mori‖ care, fii sigur, nu-i va scăpa din vedere. După cât s-a 

murit pentru patrie, ţara aceasta ar fi trebuit să-nconjoare de trei ori 

planeta; după cum trăiesc urmaşii celor în numele cărora s-a murit, 

impersonal şi pe-un cap, n-ar mai avea loc pe faţa pământului. Văzută de 

la înălţimea zborului de cuc, seamănă cu urma desculţă a unui picior, 

stângul, cu degetul mare mult îndepărtat de celelalte patru, ca şi cum n-ar 

fi fraţi sau ar arăta zi şi noapte „V‖[ictorie], asta în cazul în care nu l-a 

despicat cu bună ştiinţă, după exemplul deţinuţilor GULAG-ului care 

lucrau la tăiat păduri hotărâţi să-şi procure, cu preţul automutilării, două-

trei săptămâni de concediu medical, uneori salvatoare, încât îţi vine să-ţi 

mobilizezi bruma de latină pentru a întreba, patetic sau pur şi simplu 

scârbit: „Quo vadis, Republica?‖ „În cur‖, vine răspunsul atunci când te 

aştepţi cel mai puţin la un răspuns. Istoria patriei este viaţa de zi cu zi a 

unei femei bătute de omul ei peste gură; când judele l-a cercetat pe acesta 
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de ce nu-i dă şi el, ca toată lumea, la cur, bărbatul i-a răspuns senin: 

„Dacă de cur îi bună, de gură-i rea!‖ Ceea ce înseamnă c-am ajuns exact 

acolo de unde am pornit. Linie punct (de n ori): frontiera acestei ţări trece 

prin naşterea [mă-si!] a celor o sută de mii de femei care dorm una-n alta 

pe-o rână cu curul în străinătate.  

 Ar trebui să şi-o scoată din cap, cu nepăsarea ţăranului care-şi 

scobeşte pământul de sub unghii, dar cum? Oricât ar împărţi-o pe 

îndelete în pătrăţele, la scara de 1 x 131, după numărul de locuitori pe 

km2, nu are atâta memorie încât să-şi aducă aminte, pentru fiecare în 

parte, de toate câte urmează a fi date uitării. Gândirea lui tridimensională 

refuză să-şi închipuie cum 131 de oameni abstracţi, înarmaţi cu roabe şi 

lopeţi, videază un km2 de spaţiu, lăsându-l gol-goluţ, ca un pătrăţel alb 

din caietul de aritmetică. Lucrurile se complică în progresie geometrică 

odată cu luarea în calcul a factorului timp: fiecare petic de pământ devine 

pe loc un adevărat şantier arheologic – şi atunci: „sapă, frate, sapă, 

sapă...‖ –; fiecare ungheraş al naturii are legenda lui, transmisă din gură-n 

gură – câte guri, atâtea legende – ; fiecare cărămidă – Remember: ieşirea 

israeliţilor din robie începe atunci când, fără a li se da „paie pentru 

facerea cărămizilor‖, dar cerându-li-se „acelaşi număr de cărămizi, pe 

cari le făceau mai înainte‖, „Poporul s-a răspândit în toată ţara Egiptului, 

ca să strângă mirişte în loc de paie!‖ (Exodul, 5,12) – este o carte de lut, 

cu paginile netăiate, pe care desfăcând-o, buchiseşti: „Cartea neamului lui 

(cutare), fiul lui (cutare), fiul lui (cutare)‖. Dar cei care-i dau peste cap 

toate calculele hârtiei sunt – n-ar mai fi! – cetăţenii acesteia: peste 

4.000.000 de curricula vitarum x 66 de ani de speranţă de viaţă x 365 de 

zile pe an etc., etc. Astfel ecuaţia uitării se transformă pe neprins de veste 

într-un exerciţiu de rememorare; e ca şi cum ai arunca peste oameni, 

locuri şi vremi năvodul unei cifre cu multe-multe zerouri – plasa nu-i 

decât o colecţie de goluri cusute unul de altul cu aţă albă –, în speranţa de 

a scoate la mal o... ficţiune geopolitică; nici măcar ficţiune, blasfemeie 

(joc de cuvinte datorat lui Horaţiu, pentru care prostul gust s-ar traduce 

prin a termina o femeie frumoasă într-o coadă de peşte; în original: 

„Desinit in piscem mulier formosa superne‖). Şi – la care mal? Când cele 

două maluri se îndepărtează ca picioarele unei femei pe masa de naştere: 

nimeni niciodată nu vine pe lume de bunăvoie. A împinge – verb care 

rezumă procesul de apariţie a vieţii, de la: „El/ea m-a împins la păcat‖, cu 

varianta autocritică: „Şi m-a împins păcatul...‖, la îndemnul moaşei: 

―Împinge! împinge!‖ – realitatea până-ntr-acolo unde Nimeni nu e patria. 

Nici măcar călăreţul semeţ (înfăţişându-l pe Suvorov, de pe celălalt mal 

– nota cititorului autohton) pentru a întoarce pagina. Punct. Nu, punct şi 

virgulă: P-t şi N-u. 
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 Sau, din contră, să şi-o bage-n cap, o dată pentru totdeauna! Nu-i 

nevoie să-şi închipuie căpăţâna în formă de puşculiţă – purcică sau pisoi 

de porţelan –, cu tăietura în crucea capului; suficient s-o evoce pe profa 

de geografie. Lecţiile acesteia debutau, invariabil, cu „b-beni cu cap 

pătrat‖ pentru a se încheia, la fel de previzibil, cu „băgaţi în cap‖. Până-

ntr-o zi de aprilie – 22 aprilie, o zi roşie în calendar – când băieţii dintr-a 

X-a ―A‖ s-au prezentat la oră, toţi ca unul, tunşi la zero, şi asta într-o 

perioadă de expansiune scăpată de sub control a mişcării beatnicilor pe 

întreg teritoriul lagărului socialist – ovale, craniile lor formau o cifră de 

ordinul milioanelor –, iar Pâslaru, febleţea ei de fată bătrână (nu mai 

târziu de-alaltăieri lăsă să-i treacă pe lângă urechi răspunsul lui în doi 

peri – „Cu cine doreşte!‖ – la întrebarea : „Cu cine se învecinează 

Uniunea Sovietică?‖), îşi tatuase pe creştetul ras la sânge emisfera 

nordică a globului. Cazul ar fi fost trecut sub tăcere dacă, din pură 

întâmplare, ochiul scrutător al profesoarei n-ar fi remarcat absenţa de pe 

hartă a „respublicii noastre‖, în favoarea „ţării vecine şi prietene‖, absenţă 

explicabilă prin ignoranţa politică a pictorului de circumstanţă care 

preluase modelul dintr-un atlas din perioada interbelică. La consiliul 

pedagogic convocat în după-amiaza aceleiaşi zile directorul – tot el, 

veteran de război şi secretar al organizaţiei de partid – ceru în mod expres 

capul copilului, nu înainte însă de a-l obliga să refacă „harta‖, în hotarele 

anului 1949; în cele din urmă diriginta a reuşit să-l păstreze, cel puţin 

teoretic, în şcoală, cu precizarea că „elevul Pâslaru va avea voie să 

frecventeze lecţiile abia atunci când îi va creşte părul la loc‖ (citat din 

procesul verbal). Cu toate acestea, nu a fost admis la examenele de 

absolvire, pe motiv de boală mentală, în realitate ca să nu i se dea 

atestatul de 10 clase, cu care ar fi putut intra în orice instituţie de 

învăţământ, la ce cap avea pe umeri, iar în toamna aceluiaşi an – tocmai 

împlinise „optsprezece primăveri‖ – fu înrolat în rândurile glorioasei 

Armate Sovietice şi iarăşi tuns chilug. De prisos să mai spunem că unul 

din consângenii săi, altminteri băiat bun, cu ceva ştiinţă de carte – trei ani 

de Litere –, îl denunţă cu prima ocazie sergentului; reacţia acestuia sună 

ca un ordin: „Riadovoi Pâslari, tutje otrasti volosî!‖1 Cât despre 

profesoara de geografie, dânsa s-a stins prematur, la un an şi ceva de la 

„incidentul naţionalist‖, aproape cheală; cu toate acestea pe numele ei (pe 

adresa şcolii) continuau să sosească scrisori din armată, de la, cine altul? 

soldatul Pâslaru, fiecare misivă descriind cu lux de amănunte, iar uneori 

făcând uz de „grubâi soldatskii iumor‖ – un singur exemplu : Ora de 

instruire politică în unitatea xy. Ofiţerul scoate din raniţă o cărămidă roşie 

şi o pune pe masă. „Soldat Ivanov, la ce te gândeşti privind această 

cărămidă?‖ „La construcţia comunismului!‖ „Foarte bine! Tu, Petrov?‖ 
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„La unitatea de nezdruncinat a poporului sovietic‖. „Bravo! Şi tu, 

Sidorov?‖ „La p-dă!‖ „De ce la p-dă?!!‖ „Da‘ eu numai la p-dă şi mă 

gândesc!‖ –, aşa, ca să se ştie ce viaţă duce un ―lâsâi globus‖ departe de 

casă, şi încheindu-se, invariabil, cu „SLUJU SOVETSKOMU 

SOIUZU!‖2. Jos, semnătura – Pâslă siberiană. N-a avut tărie de caracter 

să-i răspundă; lecţia însă o însuşise pentru câte zile – vai, numărate! – îi 

mai rămăseseră de trăit. 

 Altfel spus, să-şi facă proces de conştiinţă, la fel cum şi-ar atrage 

asupra capului cele zece plăgi biblice. Prima – prefacerea apei în sânge – 

s-a întâmplat oarecum de la sine, în doi timpi, prin simplul fapt de a fi 

fost botezat creştin: oare Christos nu transformase apa în vin, la nunta din 

Cana Galileii, iar apoi vinul în sânge, la Cina cea de Taină? De broaşte 

nu se teme. Dar cine-ar fi crezut că, la oraş, cu apă – rece şi fierbinte – în 

casă, în anul de pomină 2000, îl vor năpădi păduchii?!! Îi încuibase, nici 

vorbă, la ţară, după o săptămână in-ter-mi-na-bi-lă de şedere la neamuri 

cu care, altminteri, nu are nimic în comun, decât sângele, acum supt de 

aceiaşi paraziţi. Îi percepu ca atare, păduchii: semne de punctuaţie – în 

alertă – ale unui mesaj divin fără niciun echivoc: „Fute-o de-aici!‖ (n-

avea niciun haz să aştepte celelalte 7 urgii, cu atât mai mult cu cât ultima 

– moartea întâilor născuţi – îl viza în mod direct). Zis şi făcut, doar că 

„aici‖ e pretutindeni; de fiecare dată când ajungi „acolo‖, te pomeneşti 

„aici‖. Şi atunci, nu-ţi rămâne decât să pleci (în sensul de: „A plecat 

dintre noi...‖), cu destinaţia nicăieri. Pe-ntuneric (ca un cărturar blestemat 

ce te afli: „... iar cine va fura această carte, să aibă mâncare fără sare şi 

moarte fără lumânare‖). Cum ai viola frontiera de stat şi tot nu te-ai 

îndura s-o laşi, patria. Cum ai fugi de acasă cu ţara în braţe sau între 

picioare. Între picioarele ei, vreau să zic, între Tigrul şi Eufratul 

paradisului pierdut şi – ori de câte ori pui un băţ – regăsit. 

Disponibilitatea-i în materie de întorlocare o întrece până şi pe cea a 

fraţilor cine-cunoaşte-Masculinul-şi-păstrează-Femininul. Cum, n-aţi 

auzit de renumiţii gemeni din Siam, frate şi soră, acrobaţi desăvârşiţi şi 

dansatori nepereche pe sârmele – paralele, ca cele de troleibuz –întinse la 

nu mai puţin de 40 de picioare înălţime, care, în goana nebună după 

unitate, au cutreierat lumea-n lung şi-n lat în căutarea jumătăţilor lor, 

precedându-şi de fiecare dată intrarea într-un oraş sau port necunoscut 

prin anunţul – invariabil – publicat în Gazeta de seară locală: „Fraţi 

siamezi, el şi ea, vor întâlni fraţi siamezi, el şi ea, în vederea întemeierii 

unor familii heterosexuale‖? Impresarul lor, nimeni altul decât tatăl 

biologic, care-i şi vânduse unui circ ambulant pe când fraţii aveau doar 

câteva luni şi – cum se va constata mai târziu, prea târziu... – încă puteau 

fi separaţi fără riscul de a-l pierde pe vreunul, el însuşi angajându-se ca 



67 

 

supraveghetor, iar apoi dresor al acestora, îşi punea mari speranţe în 

reuşita acestei afaceri matrimoniale cum nu s-a mai văzut. Mare 

admirator al lui Platon, credea că recunoaşte în odraslele sale pe cel 

despre care se spune că „doar numele a mai rămas dintr-însul‖; întocmai 

ca androginul, „aveau patru mâini şi tot atâtea picioare; aveau şi două 

chipuri, exact la fel, (...) patru urechi, două organe de procreaţie şi, în 

sfârşit, toate celelalte pe care, prin comparaţie cu acestea, le puteţi 

reconstitui lesne‖. Se hotărî, aşadar, să-i însoare/mărite, nu atât pentru a 

le umple singurătatea – altminteri iluzorie, de vreme ce nu puteau merge, 

unul fără altul, nici măcar până-ntr-acolo unde şi regele se duce fără 

garda de corp –, cât dintr-un calcul asemănător celui de-acum douăzeci 

de ani, rezumat în două cuvinte prin panem (pentru sine) et circenses 

(pentru ceilalţi). Ideea îi veni cu pas de „mergere împreună a bărbatului 

cu femeia‖: va monta Banchetul, mai exact sublimul pasaj în care fiinţele 

acelea minunate „când se întâlneau, se prindeau în braţe şi se strângeau 

atât de tare, că-n dorul lor de contopire uitau de mâncare şi de tot...‖, 

cortul circului slujindu-le drept baldachin al – de fiecare dată ca pentru 

prima oară! – patului nupţial. Nu-i lipsea decât altera pars; când, într-o 

bună zi, îşi făcu apariţia în holul singurului hotel ca lumea al orăşelului în 

care se opriseră pentru doar câteva reprezentaţii, o pereche nedezlipită – 

cum scrie la carte: „de-a pururea împreună, unul alături de celălalt‖ –, 

nefericitul peţitor realiză ce cursă monumentală i-a întins, cu mâna lui, 

destinul. Cum anunţul nu preciza poziţia gemenilor unul în raport cu 

altul, se prezentară exact copia răsturnată (în oglindă) a copiilor săi. Puşi 

faţă-n faţă, se îndrăgiră reciproc: ei înde ei şi ele înde ele! (Întocmai, 

ţările, două câte două, dacă doi câte doi nu-i de unde: Moldova – 

Basarabia va întâlni Republica Moldova – Republica Moldovenească 

Nistreană, în vederea...) 

 Alţii şi-o exorcizează desenând hărţi din capul lor, cu 

îndemânarea agentului de circulaţie care îmbracă în contur de cretă – 

fărâmicioasă, are ceva din friabilitatea rochiei de mireasă – corpul 

neînsufleţit al victimei. Le schimbă, hărţile, cu frecvenţa bandajelor 

însângerate; Patria-mamă traversează, o dată pe lună, marea interioară – 

Marea Roşie –, recăpătându-şi pofta de mâncare, dragostea de viaţă şi, 

bineînţeles, proverbiala-i virginitate de mândră crăiasă/ a lumii mireasă 

(Vechea poveste a Sultanul(ui) Babiloniei (care) îşi dă copila de nevastă 

regelui din Garbo şi i-o trimite pe-o corabie; fata, prin felurite 

întâmplări, în timp de patru ani încape pe mâna a nouă bărbaţi şi în cele 

din urmă, fiind înapoiată sultanului ca fecioară, chipurile, e trimisă din 

nou de nevastă regelui din Garbo, sau, mai nouă, a virtuoasei fătuci-

lăptuci (de la cruditatea frunzelor de salată, lactuca sativa? de la câţi lapţi 
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– şi nu neapărat de peşte – va fi supt, de pe la 14 ani în sus?!) care reuşise 

– cum? numai curul ştie ce ascunde gura! – să ajungă în noaptea nunţii 

fecioară, după ce trăise cu unul timp de şapte ani, iar odată retrasă în 

odaia mirilor îşi apărase cu dăruire de sine bastionul castităţii până-n zori 

când, prefăcându-se sfârşită de oboseală, ridică steag alb... Cearşaful 

zbătându-se adăuzea în curtea casei („de piatră‖!) devenea astfel blazonul 

unei familii-model a doi tineri care s-au luat din dragoste). O prind bine 

mai ales hărţile datate, din cuprinsul cărora teritorii întinse se desprind 

exact ca morala basmelor cu înstrăinarea copiilor  – „doi feţi-logofeţi cu 

totul şi cu totul de aur― – de mamă: „Apoi (boierul) legă pe ţigancă de 

coadele cailor, împreună cu un sac de nuci, şi le dete drumul să se ducă în 

lume, şi unde cădea nuca, cădea şi bucăţica...‖. Întâmplător sau ba, toate 

marginile şoselelor din ţară sunt plantate cu nucari, o dovadă în plus că 

ţiganca supusă supliciului este o reîncarnare a logodnicei din legenda 

cavalerului plecat în cruciadă care, din spirit de sacrificiu, îşi dete pentru 

doamna inimii sale un ochi; aceasta, impresionată de gestul iubitului, îşi 

dete pentru el o ureche; aflând de curajul fetei, cavalerul îşi dete pentru 

ea un braţ; nici ea nu fu mai prejos, dându-şi pentru el un picior; el – 

patru coaste; ea – un sân; el, ea...; când, în sfârşit, a fost să se întâlnească, 

din el rămăsese o p-lă, ea nu era decât o p-dă: dându-se la ea, p-la se 

dezmembră – în virtutea procesului de dezintegrare, acum de neoprit – ca 

un tun pe care-l lasă roţile în mijlocul drumului; pregătindu-se să-l 

primească în patul conjugal, p-da se desfăcu – în replică – în două, 

căzând de-o parte şi de-alta a golului. Nu sunt de aruncat la gunoi nici 

hărţile administrative alcătuite de curând; jocul de puzzle al autonomiilor 

teritoriale se practică în doi, în trei, apoi în cadrul unor negocieri 

cvadripartite: câştigă cel care reuşeşte să întoarcă, fără a fi prins de mână, 

cât mai multe cărţi ale adversarului cu faţa în jos, tot atâtea chasse 

gardée d’outre-mer pe care scrie: „Ibi sunt leones...‖. Dar cele care te 

emoţionează până la lacrimi sunt hărţile gospodinelor: fiecare foiţă de 

ceapă scoate în relief chintesenţa de Vale a Plângerii (citeşte naşterea 

mă-si) a planetei oamenilor. Şi n-am spus nimic de hărţile „teine‖ – cum 

altfel s-ar numi acele pete de infuzie de ceai negru, omniprezente pe toate 

manuscrisele sale, inclusiv pe acesta? – după „relieful‖ cărora, montan 

sau de podiş, posteritatea va judeca despre nopţile albe ale autorului. 

Propunându-şi într-o bună zi să le scrie legendele, se pomeni că redactase 

o  
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Lecţie de recapitulare despre Marea Migraţie a popoarelor 
 Măreaţa operă de armonizare a geografiei & istoriei naţionale cu 

politica demografică a început, mult înainte ca termenul geopolitică să fie 

pus în circulaţie, odată cu colonizarea unor ţinuturi anexate ale căror 

populaţii băştinaşe fie au fost trecute prin sabie, fie au trecut de bunăvoie 

– cu arme şi bagaje – de partea colonizatorilor. Ceea ce hărţile strategilor 

nu au reuşit să acopere, vor desăvârşi aşternuturile – petele umane, ale 

„sucurilor comune‖, iau locul petelor albe; sângele se varsă tot mai rar şi 

doar – cu puţin noroc! – în noaptea nunţii; unele cearşafuri ajung să dea 

şi câte două recolte pe an. Nu atât chintalele de grâu (orz, popuşoi, 

struguri, sfeclă de zahăr etc., etc.) la hectar, cât numărul de locuitori pe 

kilometru pătrat fac bogăţia ţării; câte ţări, atâtea buzunare, cu fiece neam 

în buzunarul cui îl are sau trecând dintr-unul în altul, parţial sau fără rest. 

Cusute unele de altele, acestea formează harta geopolitică a omenirii; 

(nu) se ştie în care din ele-şi (va) ţine Dumnezeu mâinile. Şi dacă nu 

cumva, majoritatea buzunarelor fiind sparte, oriunde şi le-ar fi băgat, tot 

poporul ales şi-l ţine (ca) în palmă. Întoarse pe dos, fiecare prezintă, pe 

lângă valuta naţională, mărunţişul mai mult sau mai puţin semnificativ al 

altor neamuri, despre care se afirmă – de regulă, în momentele de criză – 

cum că ar rupe buzunarele. Numeroşi cetăţeni vigilenţi, trăind de la salar 

la sala(za)r, sunt gata să pună mână de la mână pentru convertirea 

minorităţilor, chiar dacă la un curs de schimb mai puţin convenabil 

majorităţii. În cazuri cu totul şi cu totul excepţionale, Mersul Trenurilor, 

şi acela dat peste cap – de la „trenurile morţii‖ spre Auschwitz, de tristă 

amintire, la neuitatul slogan al anilor ‘90 : „Чемодан – Вокзал – 

Россия!‖ (numeroasele „trenuri ale prieteniei‖ nu se pun la socoteală) –, 

(dacă) mai ţine de curs valutar. Tot aşa, după ce că au pierdut/şi-au luat 

unul altuia figurile/damele de pe tabla de şah, adevăraţii jucători continuă 

partida mutând pătrăţelele albe şi negre – câte pătrăţele, tot atâtea 

potenţiale mişcări, la puterea a patra, după numărul punctelor cardinale –, 

până când reuşesc să împingă jocul în prelungiri, iar pe tablă nu rămâne 

niciun pătrăţel alb, iar negre şi mai puţine. 

 Dar măreaţa operă de aşezare a omului în ţara lui şi a patriei între 

frontierele naţionale nu se încheie aici, şi asta deoarece, de cele mai 

multe ori, omul nu-şi află locul, iar patria nu-şi încape în piele – omul, 

între semeni; şi patria, de alte ţări. Şi atunci Prestidigitatorul Suprem îşi 

aduce aminte de tabla de şah de mai sus – una şi aceeaşi pentru 

numeroase jocuri – şi se întreabă în sinea lui: „Din două, una: fie schimb 

figurile? fie schimb tablele?‖. Iar Încurcă-Lume, fratele său geamăn, îi 

răspunde fără să-l fi întrebat cineva: „De ce nu două în una: tot omul să-

şi părăsească ţara lui pentru o alta, o dată în viaţă, iar patriile să-şi lepede 



70 

 

hotarele-n ţărână, ca şerpii pieile lor vechi, o dată la o generaţie?!‖. În 

cele din urmă, după ce-au făcut skandenberg o veşnicie întreagă, fără să 

iasă nimeni învingător, cad la învoială, sfârşiţi: pe mâna oricui s-ar 

merge, celălalt să-i dea o mână de ajutor. Ceea ce, în termeni practici, se 

traduce – cum altfel?! – prin a-i da peste mână. Cât ai bate din palme, se 

face recensământul populaţiei de pe glob, şi totodată se calculează 

suprafeţele ţărilor, câte vor fi existat la acea oră, apoi se stabileşte: o dată 

la o generaţie, fiecare naţiune va primi o patrie pe măsură, în funcţie de 

numărul de locuitori pe kilometru pătrat. De fapt, va trebui să se 

deplaseze pentru a o lua în primire – şi astfel începe Marea Migraţie a 

popoarelor. La data stabilită, toată lumea, cu mic cu mare/ cu căţel cu 

purcel, se pune-n mişcare – rotindu-se-n jurul axei sale, planeta-i iese 

înainte/pământul îi fuge de sub tălpi –, şi merge, şi tot merge (Ca Cel de-

a zis: „Aşa mergeau ei; nu era nimeni în faţă şi nimeni în spate, nimeni la 

dreapta şi nimeni la stânga‖), iar când, la capătul puterilor, ajunge la 

destinaţie şi se aşază pe trai, tocmai atunci vine ordinul de mobilizare şi 

se indică o altă adresă. S-o urmeze – riscă să nu parvină la timp a-şi 

ocupa locul pe-o altă hartă; să rămână acolo unde este – riscă să fie 

dezlocuită de oricine-şi va revendica făcutul locului aceluia ca fiind 

pământul făgăduinţei. Cum însă schimbarea frontierelor ar duce la şi mai 

mari deplasări de populaţie, ca să nu mai amintesc de iminentele pierderi 

colaterale, în vieţi omeneşti şi bunuri imobiliare, toată lumea se 

conformează: neamul (cutare) se ridică-ntr-un suflet ca un singur om şi o 

ia la sănătoasa – dacă nu de bunăvoie, atunci ridicat de neamul 

(răscutare) şi dus să i se piardă urmă/să nu i se mai întoarcă nici numele. 

Toate mijloacele sunt bune în lupta pentru pace – anticoncepţionalele 

versus stimularea natalităţii; „copilul unic‖ versus „unul al mamei, altul 

al tatei şi al treilea pentru ţară‖; „îl spălăm pă ista…‖ versus „sau facem 

altul?!‖ –, de când cu războiul demografic al fiecărei naţiuni împotriva 

tuturor celorlalte. Oricum, la data scadenţei, pe-un talger al balanţei se 

pun cetăţenii, exprimaţi în numărul de locuitori, pe celălalt talger, ţările, 

exprimate în kilometri pătraţi – Încurcă-Lume urmăreşte ca 

Prestidigitatorul Suprem să nu înşele la cântar! –, apoi se pune mâna pe 

abac şi se împarte – acum Prestidigitatorul Suprem are grijă ca Încurcă-

Lume să nu se încurce în socoteli – suma la arie, fiecărei ţări/populaţii 

revenindu-i cât poate duce/stăpâni. Nu are nicio importanţă că-n urma 

acestei împărţeli unii trebuie să se strămute peste mări şi ţări, iar alţii 

peste drum – dreapta judecată se bazează exclusiv pe cifre: fiecare 

naştere e luată în calcul/ nicio palmă de pământ nu-i scăpată din vedere. 

Uitate titlurile de nobleţe, ereditare sau cumpărate, abolite gradele 

militare, desfiinţate partidele, puse la index mişcările 
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separatiste/unioniste – arpentorul şi moaşa fac de-acum înainte politica 

acestei lumi. 

 Şi tocmai când măreaţa operă de punere în pagină, sub formă de 

Magna Charta Libertatum, pe două coloane interşanjabile – ţările de-o 

parte, naţiunile de alta: fiecare în dreptul celeilalte –, a omenirii se 

apropie de sfârşit, unul din cei doi, ăl cu din două, una, rosteşte ca pentru 

sine: „Lumea asta nu-i a mea, cealaltă nici aşa‖, iar celălalt, ăl cu două în 

una, în replică: „‘te-n pula mea/‘te-n pizda mă-ti!‖.  

Ca să nu rămână literă moartă, trimisese textul într-o doară („mă doară-n 

cur!‖) celor două publicaţii situate pe poziţii diametral opuse, Mda 

Suverană şi Ţara; prima i l-a respins din oficiu pe motiv că ar fi subminat 

statalitatea RM, cealaltă, că ar lovi în idealurile unioniste. Ubi bene-le 

amândurora este mai presus de orice îndoială, astfel încât ibi patria (unde 

ibi doar se scrie latineşte, dar de citit se citeşte ruseşte: „иби свою – 

дешевле обойдется!‖3, în buna tradiţie a „bilingvismului armonios‖) 

poate dormi liniştită: după două decenii de contrabandă neîntreruptă, 

„Ţara‖ – nu fie de deochi! – n-a ajuns la fundul sacului, iar 

„Suveranitatea‖ – vezi bine – nu dă peste margini. La fel, P-t (via D-a) şi 

N-u se varsă în Marea Neagră, dar marea nu creşte pentru a avea, ca pe 

vremuri, ieşire la Ţara de Jos, şi nici râurile nu scad, chiar dacă atâţia se 

prind, cu martori, să le soarbă dintr-o-nghiţitură. Punct şi de la – care?! 

(întrebare deloc gratuită pentru neamul ce-a inventat căruţa cu două oişti) 

– capăt.  

 Nu-i nimeni să-şi pună capul pentru ea, nu neapărat urmându-l pe 

Constantin Brâncoveanu şi fiii, şi nici, odată intrat în horă, prinzând din 

mers jocul de picioare al maimuţei dansând pe tobă (semn că otrava 

cadaverică încă nu i-a ajuns la creier şi deci comesenii se pot înfrupta în 

voie din cupa calotei craniene), ci răspunzând chemării lui John 

Fitzgerald Kennedy: „ask not what your country can do for you – ask 

what you can do for your country‖; uşor de spus, chiar şi-n engleză, greu 

de tradus în fapte, câtă vreme Patria este o afacere a tuturor nechemaţilor. 

Şi nici cu ea; cel mult – să i-o pună, pierzându-şi capul, şi încă de faţă cu 

toată lumea. Nu c-ar fi indecentă – n-are unde! Iar unde are, mai stau 

două. Trei fete stând cu chirie într-un apartament cu două camere, una de 

trecere. Chiar dacă reuşeşte s-o trimită pe rusoaică la film, găgăuza 

tocmai s-a întors acasă, acuzând o durere de cap, şi atunci fata noastră 

trebuie să-şi conducă oaspetele drag la bucătărie, aşa că ia-ţi tu gândul de 

la dormitor. Schimbarea de decor nu aduce şi o schimbare de dispoziţie, 

după ce că dorinţa i-a întors cu cheiţa ei fermecată pentru o partidă de 

sex. Cum însă n-au încontro, spirala se răsuceşte-n gol; estimp fata pune 

de-un ceai, întrebând-o peste perete pe colega de cameră dacă să-i facă şi 
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ei unul, nu că n-ar putea de grija ei, cât să repereze exact din care colţ al 

apartamentului vine răspunsul, ceea ce-i dezleagă mâinile oaspetelui drag 

– că doar nu-i de piatră! – s-o înghesuie într-un ungher. Acum sunt două 

animale-n călduri, împărţind perimetrul aceleiaşi cuşti, doi paşi juma 

între aragaz şi frigider, un pas între masă şi dulăpiorul de vase, totul într-

o atmosferă din ce în ce mai încinsă. Când apa-i pe punctul să dea în 

clocot, găgăuza brusc se răzgândeşte şi deci va trebui să adauge o cană, 

ca să le ajungă la trei. (Bucuroşi s-ar lipsi de ceai în favoarea nesimţitei 

dracului ce-i fierbe de juma de oră la foc mic, arde-ar cu pară albastră!) 

„Cine-a comandat un ceai de mentă?‖ (pronunţă: „…un ceai, dementă‖), 

o ademeneşte fata noastră; cum însă găgăuza n-are chef de nimic, nici 

măcar să le strice lor cheful, îşi face apariţia doar ca să se eclipseze cu 

ceaşca-n mână în camera de alături, unde se trânteşte pe divan pornind 

televizorul. „Doamne, Maica Domnului, fă-o să dea peste o telenovelă 

ceva…‖, se roagă în sinea lui oaspetele, gura fiindu-i astupată de sărutul 

fetei, la rându-i dându-şi ochii peste cap: „Acum de nu mi-ar veni 

rusoaica!‖. Peretele despărţitor devine ceea ce se presupune c-ar fi fost 

dintotdeauna, un timpan; totul e să ştii dacă doar ei doi trag preventiv cu 

urechea la ce se întâmplă în camera de-alături sau dacă şi găgăuza îi 

spionează discret. Dincoace, nu se aude decât televizorul dat tare, iar de 

dincolo doar linguriţele lor mestecând în ceai. Oricât te-ai sili să faci 

conversaţie, când capul (prost, de pulă) îţi stă la dragoste, vorbele nu se 

leagă, iar ceea ce iese pe gură sunt balonaşe de chewing-gum cu aromă 

de spermă/cu iz de П… Zdelca-i făcută şi parafată – cuvintele sunt tot 

atâtea gloanţe oarbe, trase în direcţia adversarului de după uşa lăsată – 

strategic! – întredeschisă, în timp ce ei doi se aruncă-n lupta corp la corp. 

Felul în care fata i se aşază-n braţe, ridicându-şi fustiţa pentru ca 

oaspetele drag să-i simtă bucile goale – chiloţeii ce-i intră-n fund sunt cât 

o aţă de mămăligă! –, aduce a declaraţie de război; de pe scaunul lui, 

bărbatul ţine sub observaţie uşa de la intrare, estimp mâinile-i înaintează 

pe două fronturi, pe sub T-shirt căutându-i sânii, cu dreapta, şi urcând pe 

linia interioară a coapsei, pe calea mâinii stângi. La rândul ei, c-o mână 

îşi ridică părul de pe ceafă, ca să-i simtă respiraţia fierbinte pe gât şi, tot 

atunci, şi vârful limbii scoţându-şi melcul la plimbare, cu alta-i caută 

fermoarul blugilor, cât să deschidă cel de-al treilea front. Nici ale lui nu 

stau degeaba, iar măsurătorile pe care le-au făcut pe teren arată că 

(„…doream să ne despuiem de veşmintele patriilor noastre‖ – de la 

Pacientul englez citire), umflându-se peste poate, sânii au ieşit din cupele 

sutienului, şi nici chiloţii nu i-au rămas la fel de uscaţi ca înainte. „Să nu 

mă picuri cu fierbinte!‖, zice el à haute voix, ca şi cum ar fi vorba de 

ceai, iar fata înţelege exact ceea ce trebuie şi se mută pe scaun, mai şi 
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ridicându-şi un picior, ca pentru a-i oferi cea mai bună perspectivă 

înainte de asaltul final. Prin batistul semitransparent se citeşte pe buze: 

„Viens! Viens!‖, dar şi fără să-l cheme el o fute din priviri. Este 

momentul de cumpănă, când zeii îşi râd de muritori: fie că se opresc la 

jumătate de cale, cu regretul de a fi semnat un armistiţiu ruşinos; fie că 

şi-o pun cu neruşinare, chiar sub nasul colegei de cameră, cu riscul de a fi 

surprinşi în flagrant delict. El votează pentru cu capul (prost, de pulă) 

iţindu-i-se de după elasticul chiloţilor; ea se răsuceşte o ultimă dată spre 

uşă, apoi îşi dă jos bikiniul: „Pune-ţi miere, cât nu s-a răcit…‖. Stau atât 

de aproape, cu genunchii întrepătrunşi, încât nici nu-şi dă seama când se 

pomeneşte cu degetele-n fagurii ei, trupul fetei zumzăie de nerăbdare ca 

un roi fără matcă. „Fă ceva, numai fă-mi!‖, răcneşte copila fără sine 

direct în microfon, strigăt mut, cu gura pe glandul lui. De unde oaspetele 

se simte ca într-o piesă de Max Frisch, Don Juan sau dragostea pentru 

geometrie, frică i-i să nu sfârşească precum eroul lui Italo Calvino din Pe 

covorul de frunze luminate de lună, capitol pe care fata l-a ghicit din 

prima ca fiind preferatul lui din Dacă într-o noapte de iarnă un călător. 

Şi atunci face cea mai inteligentă mişcare cu putinţă în situaţia dată – nu 

o trage spre el, cum stă pe scaunul de lângă geam, ci păşeşte cu fata-n 

braţe spre mijlocul bucătăriei, de unde s-o poată vedea, răsfrântă-n uşa 

întredeschisă, pe găgăuza moţăind în faţa televizorului. Cu o mână 

sigură, îşi răsuceşte partenera, la rându-i atentă la mişcările lui, 

poruncitoare şi tandre în egală măsură, ferm convinsă că el ştie ce face, şi 

că orice i-ar face o să-i fuck-ăăă plăcere. Lăsându-se înainte, cât s-o ţină 

de braţe ca pe-un pod suspendat deasupra hăului, în doi închipuie un 

sistem de poids-contrepoids, al cărui echilibru stă în chiar puterea lui de a 

conduce lucrările de asamblare. Când în cele din urmă o pătrunde, pe la 

spate, îşi simte vergeaua intrând într-o adevărată topitorie de aur („Ce are 

ea unsă cu aur?‖, se întreabă la un moment dat femeile ale căror soţi sunt 

căzuţi în limbă după eroina lui Gabriel García Márquez din Incredibila şi 

trista poveste a candidei Erendira şi a bunicii sale fără suflet); foalele 

pompează, din două părţi, aer fierbinte; biela-manivela – „animalul cu 

două spinări‖ – „unde iaşte de tărăgănat mai tărăgăneşte-o, unde iaşte 

de scurtat mai scurteaz-o‖! O herghelie de cai-putere galopând dintr-un 

corp într-altul, motoarele ambalându-se până ating, în doar câteva 

secunde, suta de km/oră, combustia dorinţei în plină explozie pregătită de 

comun acord şi totuşi necontrolată, dragostea-i o cursă de Formula 1 pe 

contrasens, când nu doar bolidul aleargă mâncând pământul, ci şi pista-i 

iese în întâmpinare. Termină amândoi odată, gonind într-un suflet, unul 

din acele (puţine) cazuri când graba nu strică treaba, ci (nici nu graba, 

viteza!) dă vertijuri. O clipă rămân sudaţi, ea primindu-şi lăpticul de 
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matcă pe ziua de azi, el plin din cap până-ntre picioare de mierea-i 

sălbatică; „fug să mă spăl…‖, se răsuceşte ea către urechea lui stângă, 

unde-i întâlneşte buzele: „Futu-te-aş!‖. Văzută dintr-o parte – în general, 

nu şi în cazul de faţă – punerea unui băţ nu duce nicăieri, cel mult la un 

schimb de ştafetă; abia trăită pe propria piele, capătă dimensiuni 

fabuloase, strigându-şi până la Dumnezeu la joie de vivre. „Puţină lume 

ştie că povestea Reginei din Saba începe mult înainte ca ea să intre-n 

scenă, îşi întâmpină oaspetele gazda primitoare întoarsă de la baie, şi 

anume atunci când Regele Solomon a început construcţia Casei 

Domnului la Ierusalim. Cum însă muncitorii nu reuşeau să taie blocurile 

uriaşe de piatră, iar sculele lor s-au sfărâmat rând pe rând, Solomon a 

trebuit să apeleze la…– cum s-ar traduce палочка-выручалочка? – 

...bagheta lui magică, nimeni altul decât Dumnezeu. La sugestia lui 

Yahve, porunceşte vânătorilor să captureze un pui de pasăre Rukh, pe 

care-l pune într-un vas de alamă, astfel încât aripile acestuia au ieşit în 

afară de sub vas şi l-au ridicat de la pământ. Între timp pasărea-mamă 

Rukh s-a întors la cuibul ei şi, negăsindu-şi puiul, zboară roată deasupra 

pământului, până în cele din urmă-l descoperă sub vasul de alamă, dar nu 

are putere să-l înşface. Disperată, se înalţă-n tării până la Paradisul 

Domnului, în partea de răsărit a Edenului, unde dă de o bucată de lemn 

care fusese aruncată acolo anume ca ea s-o găsească. Culege lemnul, pe 

care-l aduce în Ierusalim şi izbeşte cu el vasul de alamă – prin puterea lui 

Dumnezeu, acesta se desface eliberându-i puiul. Martori ai miracolului, 

Solomon şi copiii lui Israel trag învăţătura. Mai departe scrie-n carte: Şi 

pe loc Regele Solomon le-a ordonat constructorilor să ia bucata aceea de 

lemn sfânt şi binecuvântat şi, după ce-au însemnat şi au măsurat stânca 

pe care voiau să o despice, să pună bucata de lemn pe locul marcat. Şi 

după ce au făcut aceasta, prin puterea lui Dumnezeu stânca s-a despicat 

oriunde au vrut ei s-o despice…‖ „Cum ar veni, sare ea cu gura, Cap-ra 

cal-că pia-tra. Pia-tra cra-pă-n pa-tru. Cră-pa-i-ar ca-pul cap-rei…‖ 

„Întocmai, căci Regina din Saba – regina-fecioară! – avea un picior de 

ţap, din care cauză n-a vrut să se mărite cu niciun bărbat. Trec peste 

călătoria Reginei până la Ierusalim; iat-o aşadar la poarta Templului, a 

cărui curte este umplută cu apă, din porunca lui Solomon ce vrea astfel să 

se convingă de justeţea zvonurilor despre piciorul de ţap al acesteia. Cum 

nu poate intra în Casa Domnului călare, Regina din Saba descalecă şi, 

sumecându-şi poalele rochiei, păşeşte prin apă, astfel dezvelindu-şi 

picioarele fără ca Solomon să-i ceară acest lucru. Or, în clipa în care 

piciorul de ţap al Reginei a atins lemnul sfânt adus de pasărea Rukh, cu 

care s-au despicat lespezile de piatră, iar apoi s-a podit curtea, Puterea lui 

Dumnezeu s-a arătat şi acesta a devenit la fel cu celălalt. Ascultă ce 
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frumos zice textul arab: Şi de îndată ce a înţeles Puterea aceea grozavă 

care pusese stăpânire pe ea, o mare teamă şi cutremurare a pogorât 

asupra-i.‖ Prinsă-n vraja mitului, fata află despre şederea Reginei la 

curtea Regelui Solomon, şi cum acesta a reuşit s-o aducă-n aşternutul lui, 

după ce că biata femeie era să moară de sete, încât ea rămâne gravidă cu 

el; cum întorcându-se-n ţara ei, a dat naştere unui copil de parte 

bărbătească, pe care-l numeşte David, după numele bunicului său; cum, 

crescând mare, tânărul vrea să-şi cunoască tatăl, în ciuda împotrivirii 

mamei sale, care-i aruncă la un moment dat: „A trebuit să mă stric ca să 

te fac pe tine!‖ (cuvinte de întemeiat o dinastie: „Vorbiţi acum şi juraţi pe 

cerescul Sion că nu veţi mai face niciodată pe femei regine şi nu le veţi 

mai aşeza pe tronul Etiopiei şi că nimeni altcineva decât partea 

bărbătească din David, fiul lui Solomon, nu va mai domni peste 

Etiopia‖), şi întreprinde o călătorie la Ierusalim, unde Regele Solomon îl 

recunoaşte şi imediat i-a pus coroana tatălui său David pe cap şi l-a pus 

să stea pe tronul lui David, tatăl său, iar trompetele au sunat şi heralzii 

au strigat tare, spunând: „Acesta este David, fiul lui Solomon, fiul lui 

David, Regele lui Israel!”; cum, la plecare, acesta i-a cerut Tabernacolul 

Legământului lui Dumnezeu, şi primind refuzul tatălui, fură Chivotul 

Legii, şi odată cu acesta şi gloria lui Israel, astfel încât regatul lui David, 

transferat de la Ierusalim în Etiopia, să fie veşnic… „Выходит, Пушкин 

потомок Царя Давида?!‖4, uimirea rusoaicei apărute-n prag din senin nu 

are margini, şi nici a lor: „Bei un ceai de mentă?‖ (pronunţă: „…un ceai, 

dementă‖).  

 A face tabula rasa din ţara aceasta doar pentru a-i scoate pe tapet 

– veronică a unui mesia care întârzie să se reveleze – întreaga-i 

nimicnicie. A se sluji de matriţa Exodului pentru a-i turna, în forma goală 

a unei story din care nu ne-a parvenit decât suspansul, legenda, cu 

singura deosebire că, de data aceasta, nu veneticii, ci băştinaşii ies din 

ţara lor de origine cu ţară cu tot, fiecare cât poate duce. A visa cu ochii 

deschişi cum, la un semn, toată lumea, cu mic cu mare, ca un singur om 

păşeşte peste frontiera trasată de-a dreptu-n ţărână, cu degetul arătător, şi, 

de cealaltă parte, se întoarce-ndărăt – ah! această chemare irezistibilă a 

originilor; ah! acest glas al sângelui: „Torna fratre torna‖ –, atât cât s-o 

şteargă de pe faţa pământului cu vârful bocancului, nu înainte de a-i arăta 

limba: „Acum, cată-i urma‖, ca răspuns la nedumerirea legitimă a 

grănicerului: „Kto spizdil Rodinu, mat‘ vaşu?!‖5. Infinitivele însă nu duc 

nicăieri: istoria nu se face în poziţie de drepţi. A mai fost, „poziţia de 

drepţi‖: e ca şi cum s-ar tăia la obraz, în momentul în care a sunat 

telefonul, pentru a şti unde s-a oprit cu bărbieritul. Scrisul crestează 

pagina formularului – exişti pe măsură ce înaintezi de la NOM la 
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Signature du demandeur; cele 25 de policioare ale chestionarului 

constituie garderoba ideală a unui gentleman după paravanul căreia te 

schimbi pentru a ieşi în lume –; câte familii, atâtea formulare. Câte 

formulare, atâtea blazoane de familie. Cu mâna (sigură, tremurândă, 

nervoasă etc., etc. – a se consulta Marin Bucă, Dicţionar de epitete al 

limbii române) fiecare îşi coase cadavrul biografic în sacul de pânză al 

formularului standard pentru a-şi salva pielea; măiestria scrisului constă 

în a trage toate aţele înăuntru, fără a da de bănuit organelor abilitate că se 

pune la cale o evadare în masă, operaţia Patriam fugimus, ceea ce 

înseamnă că tu şi mortul din sac sunteţi una, pânză epică pe care s-a 

imprimat cu cerneală tipografică Made in... Unde-a rămas? La PAYS DE 

NAISSANCE. Aşadar, nu URSS, nu RM, nici măcar Mda... Şi atunci? 

atunci numele ei fie ŢI-OI DA UNA DE N-AI S-O POŢI DUCE. Într-un 

cuvânt, PUŢANA. 
 

* capitol din romanul Ţesut viu. 10 x 10, în pregătire 

 
1. (rusa) „Pifan Pâslari, imediat lasă-ţi părul lung!‖  

2. (rusa) „SLUJESC UNIUNII SOVIETICE!‖ 

3. (rusa) „fute-o pe ta – te va costa mai ieftin!‖ 

4. (rusa) „Reiese că Puşkin este urmaşul Regelui David?!‖ 

5. (rusa) „Cine-a ciordit Patria, mama voastră?!‖  
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”Asemeni altor pie-throwing anarch-artists , însă din raţiuni 

osebite, şi Noël Godin, Belgul nostru,  şi-a luat un 

pseudonim, Georges le Gloupier, drept pentru care fiecare 

atentat al înfrişcatorilor lui este însoţit de  strigătul  -  belicos 

+ inspirat din comicsuri -  Gloup! Gloup!… şi de un 

alexandrin adecvat persoNULităţii luate în colimatorul 

deriziunii socialmente binefăcătoare...” 
 

 

 

 
Terorismul moale al înfrişcatorilor occidentali 

 

un eseu de Luca Piţu 

 

 Dacă în raftul întîi al bibliotecii noastre ideale se lăfăie Demonii 

lui Dosto şi Omul revoltat de Albert Camus, iar în spatele lor stau pitite, 

măcar că niţeluş vizibile, memoriile anarhistului Kropotkin şi Spovedania 

lui Bakunin, celălalt rus libertar, apoi musai punem la loc de cinstire 

minoră, măcar că greu reperabil, chiar pe raftul trei, lîngă pamfletele 

céliniene şi cercetările faurissoniene, Odă atentatului cu frişcă, 

manifestul poematic al anarho-înfrişcatorului belgian Georges Le 

Gloupier, scos în puţine exemplare, pe spezele auctorului său, la Editura 

Deleatur din Angers, în colecţia «Biblioteca gurmandă», sub postfăţuirea 

lui Goeorges de Larzac. 

 L-am strecura  cu intenţie pe Georges Le Gloupier între 

Şaizecişioptişti lui Guy Debord, poate spre a ne afla în treabă, căci,  

oleacă mai betranel decît dumnealor,  anarho-înfrişcatorul nostru Cupa 

Braziliei la campionatul de viteză pe patine cu rotile o cîştiga încă din 

l961, iar  văleat  l963 publica la Bruxelles, în argou,  faimoasa  Viaţă 

sexuală a cărăbuşilor, pe care biologul Jean Rostand o aprecia şi pentru 

rigoarea-i ştiinţifică şi pentru umoru-i contagios, fiindcă revistele 

universitare nu-i respingeau lucrările pe teme de sexologie animală şi 

umană, aşa cum ar fi făcut-o cu încercările scientificeşti ale lui Remy de 

Gourmont înainte de Intîiul Rezbel Mundial. 

 Saltul decisiv spre experimentalisme policrome - şi, mai cu 

seamă,  avangardeme de tot felul -  se produce, la el,  prin l964, cînd, cu 

prilejul unui voiaj în SUA, îi întîlneşte pe John Cage, William Burroughs 

şi Andy Warhol, alături de care pune la cale primele happening-uri, dar 

se ceartă cu ei pe motiv că reproduceau structurile  de spectacol 

tradiţionale  în loc să le pulverizeze sau nihilizeze. Urmarea? Se duce la 
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Bogota, în Columbia,  şi pune la cale un happening uriaş după propriile-i  

concepţii. Manifestaţia degenerează rapid în orgie populară, apoi în 

răzvrătire socială, doi poliţai sînt răniţi  de participanţii orgiaci, care mai 

incendiază şi cîteva clădiri administrative. Obligat să-şi ia tălpăşiţa de pe 

continentul american, Le Gloupier hotărăşte să se fixeze la Monaco, spre 

a-şi continua provocările de tip mai degrabă avangardist, la data aceea,  

decît… experimentalist şi textualist în sens marin-mincuan. 

 Să le luăm, dară, niţeluş la refec. Astfel… 

 …Ca pictor şi desenator, expune opere ce se voiau, după propriile 

sale declaraţii, o trăsătură de unire între pompierism, abstracţionism, pop 

art şi  graffiti closetiale. Nu a neglijat nici sculptura, deoarece, în l969,  

expusă la Buenos Aires,  a  dumnealui «bicicletă eoliană pentru sărbătorit 

poezia colorată» va fi stîrnit oarece scandal…  însă de proporţii. 

 … Ca muzician, construieşte în l965 un «pian automobil de 

muzicat ambuteiajele», pe care l-a  plimbat din oraş în oraş pînă ce a fost 

distrus, la Amsterdam, într-un  accident de circulaţie. Tot de la  Mister 

Google, domnul  Gorges de Larzac, amic goujonian, şi din Wikipedia 

electronică  aflăm că în l968, ca un adevărat hiperşaizecişioptist, cu 

ocazia ultimului Festival al Erotismului organizat la Bordeaux, şi-a 

interpretat marea Simfonie gloupiniană în scîrţa-scîrţa bemol 

puternicamente major, heteroclit amestec de arii folklorice, fanfare 

militare, şansonete de trei parale, mugete de sirene, zgomote discordante 

şi urlete obscene. 

 … Ca om  de cinematograf, contribuia la mişcarea underground, 

ce se va fi dezvoltat efemer in Europa. Actor ocazional, era protagonistul 

masculin al unei tari secvenţe porno în Sexul turbat, film experimental 

gestionat în Belgia, pe la l969, de Roland Lethen.  Cu statut de realizator, 

semna două scurtmetraje prea puţin convenţionale: Scrisoare imaginară 

unei persoane fără acest statut, în l966, şi Eu, numai eu, mereu eu, în 

l970. Intîiul dintre ele, de naţionalitate luxemburgheză, e un lung plan fix 

şi mut asupra gurii  Nataşei Schinski, egeria şi meceneasa mişcării 

underground, la finea căruia buzele producătoarei, deschizîndu-se, exhibă 

colţi de vampir. Al doilea împingea provocarea şi mai departe, fiindcă se 

dovedea un film fără peliculă: Le Gloupier, în picioare şi în faţa 

ecranului, iluminat de un proiector ce se învîrte în gol, se dezbracă 

lentamente «la nudul gol» şi în tot acest timp behăie un cîntec al Sheilei, 

Şcoala s-a terminat pare-mi-se. 

 In  Anii Optzeci urma să se dedeie dumnealui şi literaturii, 

renovînd alexandrinul clasic şi pregătind o versiune versificată din Viaţa 

sexuală a cărăbuşilor.  Si-a intromis creativitatea şi în roman, publicînd 
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Violentînd pe lîngă vampe, o povestire poliţist-anarhizantă, şi Odiosul 

atotputernic, istorie fantastico-teologico-blasfematorico-hilarantă. 

 Capodopu-i literar pare să fie, după propriile sale sugestii, Odă 

atentatului cu frişcă, redactat prin l981, multă vreme netipărit şi prea 

puţin cunoscut. Pune în temă, cum se va vedea mai încolo, «cruciada 

înfrişcatoare» întreprinsă de  dumnealui anno Domini l969,  în contrast  

pregnant cu atentalele sîngeroase puse la cale de Ravachol ( mult 

stîrnitoare de simpatii în lumea intelectuală, artistică sau anarhizantă a 

Epocii Frumoase:  de-ar fi să-l pomenim numai pe Félix Fénéon  - cel 

îndrăgit şi de Şerban Foarţă şi de Livius Ciocîrlie – ori pe Alfred Jarry).  

I-ar fi dat ideea ei un trio de actori americani burleşti,   văzuţi într-o serie 

de scurtmetraje deosebit de emoţionante şi pe care Le Gloupier le 

plasează cu mult deasupra operelor  unor Eisenstein + Orson Wells, «ba 

chiar şi  ale lui Emile Cousinet».  Infrişcarea, sau întartarea, consistă în a 

lansa o tartă cu frişcă în muianul  «nasolilor», dezagreabililor, 

înfumuraţilor  de orice tendinţă, animaţi sau nu de veleităţi totalitare, 

porniţi ori nu să ocupe durabil ecranele televizoarelor, microfoanele şi 

alte tribune bune de gonflat varii persoNULităţi vedetariante ale societăţii 

deschise… tutulor potlogarilor ( inclusiv geambaşuluilui Julian Assange, 

cancanier globalizat de la  Dugheana Wikileaks). I se atribuie, fireşte,  

peste o sută de înfrişcări, dar el vorbeşte numai de vreo douăzeci şi 

refuză cu eleganţă să  devoaleze numele victimelor, cu excepţia, notabilă, 

a celor  agresaţi  coram populo. Prin mai multe ziare şi hebdouri 

admiratu-s-a bunăoară, văleat l969, poza Margueritei Duras înfrişcată de 

Le Gloupier  în  faţa cîtorva sute de studenţi cărora le prezenta, la 

Universitatea din Liège, filmu-i Détruire, dit-elle. 

 In anul următor, la Bruxelles, istoricul catolic Henri Guillemin 

primea în figură o tartă cu frişcă gloupinescă la sfîrşitul unei conferinţe 

despre Naopleon Bonaparte. In l972, îi servea de ţintă Maurice Béjart, la 

ieşirea din bruxellianul Teatru al Monedei, unde  bătrînul staleninist 

tocmai reluase cu mare fast Incoronarea Primăverii.  

 La Festivalul de la Cannes, în l973, veni rîndul lui Maro Ferreri 

să fie întartat , nu însă întărîtat, pe cînd îşi savura cafeaua  la o terasă şic, 

a doua zi după triumful monden cu Marea Crăpelniţă, de care vuiau toate 

tîrgurile acătării din Europa. 

 In l982, unui alt cineast, Gérard Courant, îi veni ideea masochistă 

de a-i cere lui Georges Le Gloupier să fie eroul unui  Cinematon (serie 

de portrete cinemamatografice unde figurau deja, între alţii, Godard, 

Robert Kramer, Wim Wenders etc). Anarho-înfrişcatorul nostru acceptă 

şi, în timp ce camera-l filma, aruncă o tartă cu frişcă în plin asupra 

obiectivului, iar acest atentat, înregistrat  cum se cuvine de peliculă, 
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constituie cinematonul nr.234 şi figurează în toate cinematecile bine 

aprovizionate. 

 In sfîrşit, invitat de amicii săi de la revista Fascination să 

intervină în cursul «Nopţii Fascinante» pe care o organizau prin l983 la 

al nouăşpelea festival Sigma din Bordeaux, concocta Le Gloupier un 

striptiz frişcos: după ce se dezbrăcase «la nudul gol» în faţa unei săli 

arhipline, striptizăriţa,  misionată de dumnealui, lansa o tartă cu frişcă 

asupra spectatorilor din primul rînd, ceea ce amuză enorm restul 

publicului, ce fu, în secunda următoare, bombardat cu zeci de tărtiţe 

înfrişcante pe care Le Gloupier şi ciracii săi le aruncau de la galerie. 

 Pentru următorul atentat, la data aceea, Le Gloupier îl visa ca ţintă 

pe Papa Ioan Paul al II-lea, cu ocazia vreunei apariţii a acestuia la 

balconul din piaţa Sfîntul Petru. Dar, cum recunoştea şi înfrişcatorul 

nostru, operaţiunea,  cerînd «o lungă şi delicată pregătire», nu se va fi 

putut implementa nici după pristăvirea marelui pontif de origină 

poloneză, recentamente beatificat.  

 Asemeni altor pie-throwing anarch-artists , însă din raţiuni 

osebite, şi Noël Godin, Belgul nostru,  şi-a luat un pseudonim, Georges le 

Gloupier, drept pentru care fiecare atentat al înfrişcatorilor lui este însoţit 

de  strigătul  -  belicos + inspirat din comicsuri -  Gloup! Gloup!… şi de 

un alexandrin adecvat persoNULităţii luate în colimatorul deriziunii 

socialmente binefăcătoare: 

 Pentru Bill Gates: Entartons, entartons le polluant pognon! 

 Pentru Bernard-Henri Lévy: Entartons, entartons le pompeux 

cornichon! 

 Pentru Nicolas Sarkozy: Entartons, entartons les cracks 

nauséabonds! 

 Pentru Philippe Douste-Blazy: Entartons, entartons, les ministres 

bouffons! 

 Şi aşa mai departe... 

 Unii miniştri hexagonali l-or datără în judecată, precum Jean-

Pierre Chevènement, obţinînd condamnarea atentatorului «pentru 

exercitarea de violenţe cu premeditare». În faţa tribunalului condamnator 

la amendă în euroi, întartatorul întreprindea o «cruciadă înfrişcantă»,  

dedicată amintirii  umoristului Alphonse Allais,  contra altor 

persoNULităţi «ce prea se luau în serios» et, du coup, n’arrêtaient pas de 

péter plus haut que leur cucul. 

 Dar…BHL e calul său de bătaie favorit. I-a intartat de mai multe 

ori, pre el şi pe a treia lui nevastă, actriţă des vizibilă pe «sticlă»,  iar 

«noul filosof» de altădată, auctorul Barbariei cu chip omenesc, nu a 

gustat înfrişcăturile, sărind, în l985, la bătaie, trîntindu-l pe Le Gloupier 
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la pămînt, strigîndu-i  «Retire-toi, ou je te pète la gueule à coups de 

talon!» Numai că scena, filmată şi difuzată de  umoriştii Coluche & 

Desproges, va păta definitiv imaginea de marcă a lui Bernard-Henri 

Lévy, înfrişcat, cum ne relata Doina Jela, pînă şi la ultimul tîrg de carte 

parizian, unde-şi lansa cu mare zgomot nou-i capoop,  American Vertigo, 

«foarte consensual» desigur, ce nu va displăcea decît… anarho-

înfrişcatorilor belgieni, sensibili, aceştia, şi la afacerile forestiere ale 

Clanului Levytic. 

 Morala ni-i că dacă pentru, să zicem, un Claude Vancour – alias 

Vladimir Fisera ot Strasbourg - lucrurile stau simplu, căci e vorba de 

cineva ce judicios se împarte între poezie, traduceri, cursuri universitare, 

cărţi, Universitatea Populară a lui Michel Onfray, militantism civic şi 

politic în faţa Consiliului Europei, în cazul unui Georges Le Gloupier 

tare  încurcate-s trebile cu situarea lui între avangardă (plăteşte amenzi 

pentru tartele  înlocuitoare a dadaistei misive  insultante) , 

experimentalism neţărmurit şi… militantism postvechi (fiindcă-i 

umoristic şi nu anvizajează în mod special utilizanţa dinamitei ori a 

sinucigaşilor îndoctrinaţi religiozamente). Si nici nu sîntem siguri că 

Dostoievski ar fi gustat faptul de a se vedea transtitulat parodicamente în 

Cremă şi pedeapsă [Crème et châtiment, Cream and Punishment], 

autobiografia  neîntrecutului provocator din Bruxelles, ale cărui 

subversiuni… 

 … fost-au, vai, repejor mistuite în burdihanul societăţii 

spectaculare, atît de liberal-capitalistă şi capace, dară, să dezamorseze 

orice bombă, fie chiar nucleară, preschimbînd-o, cu vremea,  în sfîrîiac 

muzeificabil, dolarizabil prin urmare, deci + aşadar. But… 

 

* 

 

 ... keep it in mind: a nu se deduce din concluzia noastră 

aparentamente pesimoptimistă că ne-ar repugna înfiinţarea, pe sol 

băştinos, a unei secţii carpato-ubucureştene  pendinţi de Federaţia 

Internaţională a Infrişcatorilor Anarhizanţi. Aceasta şi-ar avea 

eficacitatea ei, destul de «civică», pe termen scurt, iară ţintele 

supraabundă printre politicarii de tembeliziune, vedetele semianalfabete, 

manelatrii ghiuloşi, uteciştii reciclaţi ca moderatori  de şouri somnifere, 

«intelectualii publici», filosofii pubici, nombriliştii multilateral 

developaţi, politologii  umflaţi cu pompe transoceanice, miliardarii de 

carton, godacii  păunesco-iliescieni, ziariştii veroşi, potlogarii năzuroşi, 

ţuţerii şi ţucaloforii numeroşi. Decanonizările dînşilor,  la momente 

propici, graţie unor tarte cremoase trimise în mutre  prin  jeturi de o 
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precizie chirurgicală,  poate şi cu lansatoare speciale, ne-ar mai descreţi 

frunţile pentru o vreme (căci, oricum, nici maladia sifilisului, nici un Al 

Treilea Rezbel Mundial nu le-ar veni, vai, de hac). 

     DANIEL LE CORBEAU: Aproape că, de dragul unei atari  

eventualităţi, ai  rescrie, adaptînd-o la nevoile locale, Internaţionala de 

altădată. 

     LUCAS  LE CAJVANIEN:  Nu însă pentru uzul beutorilor de 

Tuborg, precum în C’est la cuite finale:/Saoulons-nous et demain/La 

bière nationale/Remplacera le vin! 

      DANIEL CORBEAU: Dar cum? 

      LUCAS LE CAJVANIEN: Aş transtextoua  mai degrabă ceva de 

genul: Hai la crema cea moale,/ Anarh cu-anarh să ne unim /Si tarta 

deharismatoare/ In plenul meclei să le-o tuflim! 

     DANIEL LE CORBEAU: Merge, merge… dar aş fi încîntat să mi se 

recite, chiar şi fără acompaniament de tobe şi trîmbiţe, faimoasa Ode à 

l’attentat pâtissier. O ştiţi  cumva pe de rost? 

       LUCAS LE CAJVANIEN: Mi-i teamă că nu. Dar o să-l arvunim 

chiar pe înfrişcatorul însuşi întru recitare interesată, de remarcile noastre 

întretăiată. 

       DANIEL LE CORBEAU: Suntem numai urechi, iar ochii ni-i 

închidem aşteptînd un text al desfătării mai degrabă decît de plăceri 

intelectuale stîrnitoriu. 

       LUCAS LE CAJVANIEN: No, zi, bade Georges, că noi hangul ţi-l 

ţinem. La ţiteră. 

       GEORGES LE GLOUPIER: Il paraît que, c‘est sûr, le ridicule 

tue./Tuons donc sans pitié, du premier au dernier,/Les emmerdeurs 

fliqueux, les gagneurs de deniers,/Les intellos foireux aux théories 

obtues./Tuons sans plus tarder les sales moucherons/Qui voudraient de 

l‘ennui être les chaperons./Tuons les empêcheurs de rigoler en rond,/En 

carré, en ovale, en ce qu‘il nous plaira,/Tuons tous ces salauds, ces 

castrateurs, ces rats,/Tuons dès à présent tous ces vils scélérats./Tuons les 

cons, les flics, les collecteurs d‘impôts,/Les juges, les bourreaux, les 

suiveurs de troupeaux,/De tous ces cancrelats trouons vite la peau./Tuons 

également des patrons les suppôts/Qui se font, pour trahir, délégats 

syndicaux./Tuons les militants, des fachos aux cocos,/Qui prônent 

pauvrement de pauvres idéaux/ Et freinent nos désirs qui montent vite et 

haut./ Envoyons en passant la calotte au poteau:/ Curés, rabbins, pasteurs, 

tuons ces zigotos/ Ainsi que leurs alliés soi-disant marginaux/ Dont la 

stupide foi d‘esclaves paranos/ Insulte nos raisons de seigneurs 

surpuissants,/ Nous qui sommes tous dieux dans notre propre sang./ 

Tuons évidemment les gardiens de prisons,/Tous les politiciens, tous 
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ceux dont l‘horizon/Est de borner le nôtre à de strictes limites,/Qui 

donnent à bouffer la liberté aux mites./N‘épargnons point, non plus, 

messieurs les militaires:/Immolons ces guignols et faisons-les se 

taire./N‘oublions pas, mordious! de tuer les psychiatres/Qui de nos 

subconscients se déclarent les pâtres./Tuons tous ceux qui croient qu‘un 

bulletin dans l‘urne/Changera le merdier qui nous casse les 

burnes./Tuons qui se cmplaît, pourvu que l‘on surnage,/Dans un monde 

odieux qu‘en vain l‘on aménage./Tuons ce qui concourt par de pâles 

réformes/ A garder nos vécus vassaux des vieilles formes./ Il faut, pour 

réussir, donner à not‘révolt‘/Une force d‘impact de cent milliards de 

volts./Libérons nos passions! Soyons paroxystiques!/Exigeons des 

plaisirs hautement frénétiques!/Détruisons et brûlons tout ce qui nous 

empêche,/De quelconque façon, d‘avoir toujours la pêche!/Gueulons! 

Cognons! Crachons afin que dans la bave/ Se noient les empêcheurs de 

jouir sans entrave! 

      LUCAS LE CAJVANIEN: Jouir sans entrave? Douăzeci şi patru de 

ore din douzeci şi patru? E ceea ce-şi dorea, într-un sonet, patricianul 

venet Giorgio Baffo. Te-ar fi aplaudat cu toate cinci membrele, dar, vai, 

nu mai e printre noi de multişor. Zi-i totuşi mai departe! Nu te lăsa 

impresionat de intervenţiile noastre prea puţin avenite. 

     GEORGES LE GLOUPIER: Un plaisir permanent est un plaisir 

ludique:/ Refusons fermement tout compromis pudique/ Et tapons sans 

merci, tapons à coups de triques,/Sur tout ce qui s‘oppose à nos fêtes 

lubriques!/ Exercé ou subi, le pouvoir est infâme:/De tous ses partisans 

bousillons corps et âmes!/A bas ceux qui se plient avec résignation/A 

mener une vie de mortification!/A bas les défenseurs de l‘uniformité,/De 

la mesquinerie, de la passivité!/A bas tous les devoirs, à bas 

l‘obéissance,/A bas toute vertu, à bas toute abstinence!/A bas ordre et 

respect, à bas toutes les normes,/A bas ce qui restreint, rapetisse et 

déforme!/Le travail est un mal, cultivons la paresse:/Au lieu de travailler, 

couvrons-nous de caresses!/ A bas le dévouement, le goût du sacrifice,/A 

bas la modestie sur laquelle je pisse!/Rions, baisons, vivons, et à bas 

l‘ascétisme/Qui mène tant de gens tout droit  au crétinisme!/Mort aux 

institutions! Redevenons sauvages!/De tous les pisse-froid décidons le 

carnage!/Apprenons aux enfants à brûler leurs écoles,/A copuler entre 

eux, à boire de l‘alccol! Allons d‘un pas coquin faire mille conquêtes/ 

Chez les vieux occupants des maisons de retraite:/ Avec eux nous ferons 

de folles bacchanales,/ Mettant la joie au coeur, ainsi qu‘au trou de 

balle,/De ces aïeux chenus qui si près de la tombe/ Rigoleront enfin tout 

en faisant la bombe./ Pour combattre l`ennui soyons des flibustiers:/ A 

son abolition donnons-nous tout entiers!/ Avec acharnement, ruons dans 
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les brancards:/La guerre est déclarée contre tous les tocards!/Mais 

n‘acceptons jamais de marcher au martyre:/Zut à tous les héros qui rêvent 

de souffrir!/ N‘omettons point, crénom! de jeter bas les grilles/ Qui 

depuis deux mille ans constituent la famille,/Non plus que les ghettos de 

rigueur carcérale/ Que sont les prétendues communautés tribales!/ 

Proclamons qu‘à tout coup la femme devient moche/ Quand elle est 

transformée en pondeuse de mioches!/ Il arrive  parfois que lors de 

quelque crime/ De son propre bourreau complice est la victime:/N‘ayons 

donc en ce cas nulle pitié pour elle,/Qui n‘est à ses dépens qu‘une bête 

cruelle./ Nous n‘avons pas en nous les élans masochistes/Des libéraux 

tarés et des sots  humanistes:/Soyons intolérants! 

    DANIEL LE CORBEAU: Să fim intoleranţi, de acord, însă numai în 

spaţii precis delimite, pe care propun să le numim… case de intoleranţă, 

unde să putem striga de dimineaţa pînă la miezul nopţii lozinci de genul: 

«Trăiască taylorismul emoţional!» 

    GEORGES L GLOUPIER: Vive le terrorisme!/ Nous irons jusqu‘au 

bout de ce jusqu‘au-boutisme,/ Balayant devant nous ceux qui n‘ont 

d‘autre envie/ Que de s‘enquiquiner en disant: «C‘est la vie!»/ Nous 

voulons justement que la vie soit la fête,/ Et pour y parvenir nous ferons 

place nette./ Nous sommes impatients, il est urgent de vaincre:/ Nous 

n‘avons pour l‘instant pas le temps de convaincre./ Haro sur l‘ennemi! 

sautons-lui sur le râble!/ Pas de juste milieu! Soyons déraisonnables!// Je 

crains que, sur ce ton, je ne m‘égare (de l‘Est),/ Oubliant de lâcher, si je 

n‘y prends gard‘, de lest./ Il me semble évident, pour abattre la bête,/ 

Qu‘il faut soigneusement la viser à la tête./ Il est donc décisif que les 

prioritaires,/ Parmi tous les gredins qu‘il faut jeter à terre,/ Soient ceux 

qui voudraient bien penser à notre place./ De les tuer d‘abord, ceux-là, 

ayons l‘audace./ Car ces flics du cerveau, gourous ou bien artistes,/ 

Philosophes gâteux et démagogues tristes,/ Sont les propagateurs de la 

peste mentale/ Dont la néfaste action est hélas capitale:/ Ils volent nos 

loisirs, ils justifient l‘ennui,/ Ils crachent ler poison le jour comme la 

nuit./ Tel qu‘il est pratiqué, l‘art est une imposture./ Il faut l‘éliminer: 

l‘art est mort! en voiture!/ Le seul art, à mes yeux, digne d‘être accepté/ 

Devrait être jouissif, plein de vitalité,/ Audacieux, passionné, 

enthousiaste et follingue,/ Qualitatif, juteux, positivement dingue,/ 

Inventif, raffiné, sophistiqué, primaire,/ Malpoli, virulent et 

révolutionnaire./ Inventons et créons notre propre culture:/En dehors de 

tout cela, tout est littérature./ A tous nos ennemis, faisons fair‘ la 

culbute./ Assénons-leur des coups! Des coups tous azimuts!/ Des coups 

durs, des coups bas, des coups du pèr‘François!/ Il faut que chaque coup 

que l‘ennemi reçoit// Soit fatal, meurtrier, radical et terrible./ Mais 
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comment les tuer, les infects, les horribles?/ En leur flanquant des coups 

plus forts que ceux d‘Hercule,/ Des coups sans rémission, des coups de 

ridicule.// A moi Pieds Nickelés, Abbott et Costello,/ Et Laurel et Hardy, 

mes amis, mes poteaux!/ Placée entre vos mains, toute tarte à la crème/ 

Se mue magiquement en une arme suprême./ Rondid‘jiu! gloire à vous et 

gloire à Mack Sennett!/ Vous avez inventé, je l‘affirme tout net,/ 

L‘attentat culturel le plus croquignolet,/ Le plus tard-boyautant, le plus 

ollé-ollé,/ L‘attentat le plus gai auquel on s‘est hissé:/ C‘est à vous que 

l‘on doit l‘attentat pâtissier,/ Cet attentat farceur, cet attentat de rêve,/ Cet 

attentat dont nul, jamais, ne se relève./ N‘importe quel crétin, lorsqu‘il est 

entarté,/ Est comme mort, occis, à jamais écarté:/ Il est atteint, de fait, au 

point le plus sensible,/ A savoir son honneur, qui a servi de cible. 

     DANIEL LE CORBEAU: Ieşi, prietene, din generaltăţi şi teorii:/ 

Scoboară-te printr-ale realului cîmpii!/ Ia, spune-ne cum ţi-ai 

implementat metodul/ Ca să te-admirăm dimpreună cu tot norodul… 

     GEORGES LE GLOUPIER: J‘ai pour  ma part, ma foi, voici 

quelques années,/ Entrepris vaillamment une ferme croisade/ D‘attentats 

pâtissiers teintés de rigolade./ Ceux qui furent visés reçurent sur le nez,/ 

En public, brusquement, une tarte à la crème/ Que j‘ai tenu, bien sûr, à 

leur lancer moi-même./ Aucun ne s‘en remit: on chercherait en vain,/ 

Parmi ces entartés qui sont dix-huit ou vingt,/ Lequel a survécu à son 

entartement./ Tous sont morts désormais, définitivement,/ Etouffés et 

broyés par tant de ridicule,/ Mieux enterré sous lui que sous un 

monticule./ J‘ai entarté d‘abord Marguerite Duras,/ Dont les livres 

m‘ennuient et les films m‘agacent./ Elle est vouée, depuis, plus qu‘à 

l‘anonymat,/ Momifiée par les pieux Cahiers du Cinéma./ J‘ai frappé peu 

après, pour me faire la main,/ Un prénommé Henri dont le nom est 

Guillemin,/ Ce radoteur chrétien, dans ses livres d‘histoire,/ Prenant trop, 

pour mon goût, ses lecteurs pour des poires./ Depuis lors la télé ne le 

montre plus guère,/ C‘est oublié qu‘il gît ou que, spectral, il erre./ 

Agissant une nuit au nom de Terpsichore,/ D‘un chorégraphe odieux le 

bec j‘ai voulu clore./ C‘était ce stalinien de Maurice Béjart,/ Aux 

entrechats balourds autant que ceux d‘un jars./ Qui se soucie (ou là) que 

Béjart vive encor/ Ou que les asticots aient boulotté son corps?/ Autre 

exemple au hasard, sachez que j‘ai bien ri/ En entartant le groin de Marco 

Ferreri./ C‘était sous le soleil, au festival de Cannes,/ Et mon courroux 

grondait, ouvrant toutes ses vannes,/ Contre le cinéaste ayant fait à 

l‘esbrouffe/ Certain bruit bidon avec sa Grande Bouffe./ Ferreri, illico, 

malgré sa vaste panse,/ Sous l‘outrage crémeux retomba en enfance./ Il 

ne balbutie plus, conspué des badauds,/ Que ces séniles mots: «Pipi-caca-

dodo…»/ Si vous les aviez vus, ces pantins culturels,/ Ces Duras 
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étriqués, ces Guillemins solennels,/ Ces Béjart chichiteux, ces Ferreri 

ventrus,/ Plus grotesques encor que nul ne l‘aurait cru,/ Si vous les aviez 

vus dégoulinants de crème,/ La pâte du gâteau souillant leurs faces 

blêmes,/ Si vous les aviez vus demeurer, ahuris,Bras ballants, face à moi, 

oh! que vous auriez ri!/ Sachez-le, sacrebleu! C‘est bien de ridicule/ Que 

sous mes coups tarteux sont mortes ces crapules. 

     LUCAS LE CAJVANIEN: Le ridicule, lui, n‘encule que des 

mouches:/Allons donc de l‘avant, votre proème nous touche. 

     GEORGES LE GLOUPIER: Mais il ne faudrait point, car ce serait 

dommage,/ Dormir sur ses lauriers: aussi ferai-je un gage:/ Je vais non 

seulement repartir en croisade,/ Frappant ici et là au gré de mes balades,/ 

Provoquant la terreur très pâtissièrement/ En lançant mes gâteaux 

imperturbablement,/ Mais je vais de surcroît multiplier mes cibles/ Et 

m‘en prendre à tous ceux que je crois nuisibles./ A toute heure, en tout 

lieu, je surgirai de l‘ombre/ Et je jetterai,  vengeur, des tartes en grand 

nombre./ Je frapperai partout, nul ne m‘échappera./ Je serai sans pitié: on 

verra ce qu‘on verra!/ Tremblez, vils gougnaffiers, écrivaillons, poètes,/ 

Vous tous dont les bouquins ne sont pas gaiement chouettes!/ Tremblez, 

peintres vaseux, parasites de l‘art,/ Esthètes pleurnichards, grosses têtes 

de lard!/ Tremblez, chanteurs fumeux, musiciens anémiques,/ Vous dont 

les partitions sont des crottes de biques!/ Tremblez, Robbe-Grillet, 

Bresson, Truffaut, Chabrol,/ Qui commettez des films dont on a ras le 

bol!/ Je serai encor plus rusé que Fantômas/  Pour entarter demain vos 

faces dégueulasses!// Si ça ne suffit pas, ma patience a  des bornes:/ Je 

prendrai aussitôt le taureau par les cornes,/ Et d‘onctueux étrons seront 

bien plus utiles/ Que de la chantilly sur mes chers projectiles.// Mais si, 

malgré acela, quelque chrétin s‘avère/ De mériter encor châatiment plus 

sévère,/ Ma fureur désormais n‘aura plus de limite:/ J‘emploierai des 

gâteaux truffées de dynamite! 

      DANIEL LE CORBEAU:  E reciclator al hexametrului racino-

cornelian,  se veade cu ochiul neochenit, proemul Odă atentatului cu 

frişcă, musiù! 

      LUCAS LE CAJVANIEN:  Şi l-am pescuit din volumiorul titulat 

aşijderi al Editurii Deleatur, în colecţia «La Bibliothèque Gourmande», 

Angers, l984 – cu o postfaţetă a lui Georges de Larzac şi ilustraţii de Phil 

Frib. 

     DANIEL LE CORBEAU:  Aferim! 

     LUCAS LE CAJVANIEN: Aferim, neaferim, noi atîta oferim – dar 

din toată inima. 
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reportaj literar sau cele peste un milion de interpretări 

ale Saturnaliilor Magistrului din Ţicău pe vremea tuturor 

posibilităţilor în ţara celor care nu se mai cred pelicani 
 

un poem de Gellu Dorian 

 

 

 

 

 

 

 

Motorul omului din Tecuci 

zace într-un cimitir de maşini 

descompus în mii şi mii de piese 

ce folosesc doar celor nevoiaşi. 
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Aurel Dumitraşcu 

 în corespondenţă cu Gheorghe Grigurcu * 
 

Borca, 23 mai 1984 

 

Mult stimate domnule Grigurcu, 

 

 Vă scriu cîteva rînduri, din munţi, sincer solidar cu semnele 

dumneavoastră de întrebare vis-a-vis de colonialele cu care distinsul 

critic (totuşi) Eugen Simion reîmpomădează morţi înfăşuraţi în steaguri 

discutabile. 

 Este, o dată-n plus, o chestiune de ... igienă şi de conştiinţă să nu 

se tacă atunci cînd, în virtutea unor inexplicabile amnezii, unii oameni 

―de încredere‖ nu-şi mai fac din luciditate o dreaptă lumină. Sigur, nu o 

luciditate ce ne-ar face daruri împuţite – pentru că sunt şi din acestea. 

 Într-o vreme în care ţara s-a umplut de filozofi şi toată lumea pare 

a avea principii, ar trebui să ne recităm cîteva vorbe ale lui Artaud (din 

„Heliogabale ou l`  anarchiste couromme – o lectură recentă înlesnită de 

mereu dragul meu Luca Piţu!): „Les se principes ne se trouvent pas, ne 

s`inventent pas; ils se gardent, ils se communiqment; et il est peu d 

operation plus difficiles au monde, que de garder la motion, distincte a la 

fois et fondue dans l organisme, d`un principe universel‖.  Afinităţile ... 

selective (dar aşa des îndoielnice),  causeriile care pun  limite bunului 

simţ, toleranţa ce-şi face din indiferenţă o perpetuă strategie – acestea şi 

altele, poate, îl duc pe Eugen Simion în neguri inadmisibile. 



89 

 

 E bine că dumneavoastră (şi-mi amintesc acum şi-un interviu din 

revista CRONICA din august 1983 – alături aveam şi eu cîteva texte!), în 

termeni absolut intelectuali, atrageţi atenţia asupra acestor lucruri cît se 

poate de grave. Vă mulţumensc! O fac, într-un fel, şi-n numele tuturor 

poeţilor tineri (pe care mizaţi!), pentru că nu cunosc vreunul (din cei 

veritabili) dispus să se înduplece pentru noi mascarade „socio-etice‖ ! 

Preţuirea mea sinceră, ca de obicei! 

 

Cu toată consideraţia, 

Aurel Dumitraşcu 

 

 P.S. –Aş vrea să vă trimit prima mea carte (biata de ea o să apară 

în curînd, după trei ani – ALBATROS-ul m-a premiat pe 1981 la mult 

cîntatul concurs de debut – trecută prin multe paturi procustiene, judecată 

de tot felul de funcţionari care au ajuns să se priceapă pînă şi la poezie; 

zice Evanghelia după Luca: „Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac!‖ ) şi sper 

să nu vă deranjez trimiţîndu-v-o! Vă mulţumesc! 

A. Dumitraşcu 

* 

 

15 noiembrie 1984 

- Borca - 

Preastimate domnule Grigurcu, 

 

 În sfîrşit, lumea are un anume contur şi pentru mine! Sigur, e o 

jumătate de carte, hăituită, sfîrtecată etc., reală la urma urmei. Nu ştiu 

dacă mă bucur foarte mult, e mai mult un sentiment de mulţumire. Mi-am 

împuţinat plînsurile. 

 V-o trimit cu dragoste şi încredere, aşteptînd un semn din partea-

vă, cu emoţie evidentă! 

 V-am mai scris în ultimile luni, fără a primi vreun semn! Veţi fi 

fost plecat. Mi s-a spus că v-a apărut ―un volum foarte interesant‖ de 

poeme. Îl voi căuta şi-l voi citi cu bucurie!. 

 Cred că mă emoţionează nu atît cartea mea în sine, cît bucuria că 

pot dărui celor pe care-i iubesc şi preţuiesc această carte. Şi-s prins de un 

frig demenţial în munţi. 

 Aştept un semn! 

  Şi vă doresc numai bucurie, sănătate, inspiraţie! 

    Cu toată preţuirea, 

     Aurel Dumitraşcu 
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Soveja, 5 septembrie 1984 

 

Stimate domnule Grigurcu 

 

 Încîlcite sunt cele drumuri ale poetului! Numai de la Soveja nu-

mi trecuse prin gînd c-am să vă scriu în acest septembrie. Dar sunt aici. 

Am fost invitat într-o tabără de creaţie (!) a uniunii, pentru ca venit aici 

să constat că e de fapt a Suplimentului. O zonă asemănătoare celei în care 

vieţuiesc eu, plină de păduri şi ozon. Dar aici am sentimentul unei 

fundături totuşi, are ceva inhibant acest loc. Citesc ultimile două cărţi ale 

lui Paleologu şi la vie secrete de Salvador Dali, de fapt o reluare. Am 

venit aici mai mult pentru că puteam scăpa de religiozitatea sterilă 

specifică începuturilor de an şcolar. La şcoala aceea n-aş fi găsit măsura 

vreunei mulţumiri în aceste zile. Aici, cel puţin, chiar dacă anturajul nu e 

grozav, pot să îmi aleg potecile singur. Ieri a venit Liviu Ioan Stoiciu să 

mă vadă, ceea ce coincidea cu plecarea lui Mircea Nedelciu şi Gabriel 

Chifu. Mă simţeam bine cu ei. N-aş zice că actuala companie (Victor 

Atanasiu, Dan David, Ion Zubaşcu + nişte fete insipide, necitite şi 

netalentate) mă satisface tare mult. Dar asta-i. Cam multă aroganţă fără 

acoperire la tinerii aceştia mai rar persuasivi. O, dar nu vreau să fiu rău! 

Îmi recunoşteam doar o anumită inapetenţă. 

 Voi rămîne aici pînă pe 12 septembrie, cu scurte deplasări prin 

Vrancea! Nu mi-e dor de acasă, dar îmi lipseşte ceva. Poate că mă cam 

despărţisem de psihologia vacanţei spre sfîrşitul lui august, şi revenirea 

aceasta m-a cam derutat, se pare. 

 Revenind, mai pot vorbi despre hăituielile lunii iulie! Mi-am dat 

cele două examene, istoria filosofiei şi slava veche, le-am luat  (cu 9 şi 

8), apoi m-am îndreptat spre Bucureşti – Sulina. Delta îmi reconfirmă 

întotdeauna reala-mi aplecare spre ţinuturile meridionale, mereu 

liniştitoare, mereu nesimplificate de vreun dispreţ. Bucuria ar fi, totuşi, 

alta. Cartea mea a intrat, în sfîrşit, în tipografie! Dar, într-un an cu atîtea 

lumini şi faruri, se ajunsese la un impas din care nu se mai putea ieşi. Nu 

vreau să spun c-am apelat la D.R. Popescu (neiubind eu scriitorii cu 

funcţii), dar trebuia să întrebe un oficial de ce trebuie să fiu pus în situaţia 

de a mă suspecta eu însumi. D.R. –ul m-a publicat insistent în TRIBUNA 

în 1978+1979, mi-a dat şi premiul lor anual pe 1979, dar solitudinea mea 

refuză (de ce?!) tot ce uneori devine scrobit etc. Cartea nu mai putea să 

apară. De aceea m-a dus la directorul (sau cam aşa ceva) Consiliului 

Culturii, Radu Constantinescu?! Şi lucrurile s-au rezolvat, se pare. Cartea 

e-n tipografie. Aproape nu-mi vine să cred. După patru ani de la 

premierea ei, după ce a fost tăiată şi schimbată etc., în sfîrşit i se dă şansa 



91 

 

luminii. Aş vrea să nu mai vorbesc despre aceasta! Voi fi tare bucuros în 

ziua în care vă voi putea-o trimite! Numai titlul nu-mi place: „Furtunile 

memoriei‖. 

 Verile sunt dificile pentru puterea mea de a scrie. În consecinţă, 

nu prea scriu. Citesc. În august sunt întotdeauna sărac, aşa că citesc. Şi 

umblu şi trăncănesc cu o studentă uşor isterică. Am părăsit puştoaicele, 

n-am nici un chef să ajung pe la miliţie. Nu trebuia să moară ţăcănitul de 

Mazilescu! M-a amărît povestea aceasta. La fotbal îmi punea mereu 

piedică. Mi-l amintesc la Ţeposu acasă, într-o noapte dusă, cînd plîngea 

şi ne zicea că suntem nişte tîmpiţi fiindcă n-am şti să mai iubim pur! 

Moartea unui poet este întotdeauna o imensă ofensă. Nu e mai bine cu un 

poet în minus. Eu îl preţuiam mult, deşi mă agasa aroganţa şi 

cabotimismul lui – poate că nu exagerat, dar deseori real. Voia să mă 

prezinte lui Paleologu. Am să mă duc singur. Ca să mă potolesc, am citit. 

Ultima carte a lui Buzura mi-a plăcut, deşi nu pot pricepe ce anume îmi 

amintea de Ţoiu din Însoţitorul!? Poate fi şi o receptare superficială a 

secvenţelor. Am citit şi ultima carte a Ilenei Vulpescu. Nu mi-a prea spus 

multe. Prozele naziste sunt în tonul lui Wolfgang, Borchert, iar acreala-i 

feminină îmi displace. Am citit cu plăcere cartea lui Ţeposu, deşi cred că 

exagerează uneori în tentaţia pentru formulările aforistice. Cîteva 

conferinţe ale lui Clerismanti fascinanta „Oglindă a lui Baltrusaitis‖ 

(neterminată, totuşi!), „Noaptea pe Ghetsimani‖ a lui Şestov (în nişte zile 

cînd Descartes mi se părea că e prea limbut, preferînd „logica inimii‖ a 

lui Pascal!), eseuri „frivole‖ (gen „Iubire, durere, compătimire şi 

personalitate‖ de Unamuno + alţi spanioli), etc. 

A murit şi Michel Foucault! Citeam din el la Luca Piţu. Am să-i caut 

cărţile. Unde voi găsi (via Luca?!) De Kafka a Kafka a lui Blanchot sau 

„Linsoutenable legerete de l etre‖ a lui Kundera?! Sunt încă în vacanţă, 

de aceea îmi pun orice întrebări. Stilizez realul? Îl „deformez‖, cum ar 

zice Ortega y Gomet. 

 Vă mulţumesc pentru solidaritate, pentru „sfaturile‖ pe care mi le 

daţi, pentru înţelegere! Mă onorează sincer epistolele de la 

dumneavoastră. Nu vă voi dezamăgi, sper! Aici, repet, mă adun mai greu, 

lenea e periculoasă, discuţiile cu actualii mei compagnoni nu-s prea 

profunde, ei mergînd mai mult pe can-can decît pe discuţii aplicate 

(insuficiente lecturi? psihologia vacanţei?). Pe mine, mărturisesc, viaţa 

literară mă cam lasă rece! Şi de unde mania asta bucureşteană de a tot 

face clasamente?! Mi se pare pueril. Eu nu recunosc nici un principiu al 

găştii. Pentru că gaşca este prin definiţie ceva marginal, dubios. Cultura 

mi se pare altceva decît un cartier rezidenţial sau muncitoresc!. Am să vă 
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mai scriu de la Borca! Aici e totul staţionar (de la ... staţiune!). Mă voi 

bucura de orice gînd al dumneavoastră. 

 Bucurie şi linişte! 

Preţuirea mea sinceră! 

 

Aurel Dumitraşcu 

* 

(Carte poştală) 

 Din zăpăceala acestui capăt de lume, gîndul meu cel bun pentru 

dumneavoastră, vară frumoasă! 

 

Aurel Dumitraşcu 

Sulina, 28 iulie 1984 

* 

 

Borca, 28 ianuarie 1985 

 

Mult stimate domnule Grigurcu 

 

 Vă scriu întors dintr-un Bucureşti îngheţat, inhibant, ce mai! Un 

banc de prost gust! Zile în şir mi-a fost dor de focul de acasă, de trosnetul 

lemnelor – ştiţi, ele, bietele, nu-s nici de stînga nici de dreapta; aproape-

mi vine să-i dau dreptate lui Mircea Nedelciu care-mi spunea că, 

deocamdată, nu există societatea în care ne-am putea simţi bine. M-am 

văzut cu mulţi prieteni şi cunoscuţi, dar absolut fiecare din cele 

douăsprezece zile cît am stat acolo m-a zăpăcit de frig. Sigur, stau în 

munţi, aici e mai rece în general, dar nu intru din frig în frig! I-am 

povestit motanului Roch toată astă mascaradă! S-a prăpădit de rîs, 

neghiobul, deşteptul, independentul! În Dealul Spirii înfloriseră 

macaralele şi tîrnăcoapele, în zona respectivă era lumină şi noaptea – dar 

am văzut şi mulţi oameni lăcrimînd în timp ce Spitalul Brîncovenesc era 

luat cu asalt de şprăngi şi utilaje sofisticate. 

 Anul n-a început prea grozav pentru mine! Trei prieteni buni au 

ajuns pe la psihiatrie, L. V. a făcut o criză de gelozie în casa mea, în 

curînd iar nu mai am post, se pare. Să fiu mulţumit că, dincolo de aceste 

lucruri, cartea mea nu mai există prin librării, că am primit o grămadă de 

semne prolalice la adresa ei, că deja s-a scris despre ea – după a mea 

ştiinţă, Ulici şi N. Ciobanu (dar la „Luceafărul‖, chit că se scrie de bine 

sau de rău, se exagerează întotdeauna!)?! 

 M-a bucurat sincer epistola de la dumneavoastră şi mărturisesc, aş 

fi încîntat să comentaţi într-o revistă Furtunile ... 
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Gheorghe Grigurcu este un critic cel mai des incomod, însă n-am întîlnit 

încă literaţi care să nu vă aprecieze sincer, chiar dacă nu i-aţi luat în 

braţe. Mi-amintesc acum că şi Nichita vă preţuia, deşi îl „desfiinţaseţi‖. 

Toată lumea recunoaşte însă că aveţi argumente serioase întotdeauna, 

plus acea magie aparte de a intra în concordanţă cu cartea. Pentru că aici 

e cel mai greu: să intri în graţile cărţii, în neplecăciunile ei. 

 Toate aceste scrisori pe care le primesc de la dumneavoastră mă 

onorează şi vă sunt recunoscător pentru solidaritate! Cred că numai cele 

de la Octavian Paleologu mă mai bucură la fel de mult. E tare rău să fii 

aşa izolat, cum sunt eu, şi să rămîii neînduplecat, să te raportezi numai la 

cultură, să nu cedezi domesticităţilor autohtone. Am încredere-n mine! Şi 

ştiu că nu-i voi dezamăgi nici pe cei care cred că şi eu contez! 

 Sper să vă scriu epistole mai puţin plîngăcioase după această 

convalescenţă impusă de apariţia cărţii; mi-e groază că pot plictisi un om 

pe care-l preţuiesc! Cu Emil Hurezeanu reuşeam, cred, să rămînem 

numai în sfera lecturilor. Viaţa literară ne lăsa cam indiferenţi. Plecarea 

lui a anulat aproape torul. Nu-l ascult, din obişnuinţă. Dar mi-e dor de el 

uneori. Prietenii tineri de aici îmi scriu amărîţi. Chiar şi-n scrisorile pe 

care le am acum pe masă e totul amar. Şi Stoiciu, şi Marta Petreu, şi 

Muşina, şi Antonesei, şi domnul Paler – toţi sunt sătui! Le spun, totuşi, că 

singurul lucru foarte important pentru noi trebuie să rămînă literatura, 

scrisul, că nu trebuie să ne irosim în cărări oricum în impas. 

 V-am întrebat de nişte cărţi, dar nu mi-aţi spus încă nimic! Mă 

distrez acum citind pas cu pas o colecţie „Bilete de papagal‖ pe care mi-a 

împrumutat-o o prietenă. Permiteţi-mi să vă citez cîteva rînduri din nr. 

484: „Polemica e proză frumoasă şi pamfletul ei operă de artă. Lucrul 

care poate să identifice măiestria şi să-i controleze substanţa şi ţinuta – 

modelul alături cu interpretarea – e polemica penei de scris. În războiul 

cu puşca, materia se isprăveşte şi fără gloanţe în cartuşieră, cu lancea 

pierdută şi cu baioneta ruptă, soldatul pune mîna pe ce găseşte şi dă. În 

polemica vorbelor ea trebuie să fie infinită şi n-ai de apărat numai opera 

sau persoana, ci şi apocalipsa lor. Nu dai ca să scapi: cinstea naţiunii se 

păstrează la inventar. Datoria cere originalitate, nivel, vigoare, acurateţă 

exemplară onestitate, nesatisfăcînd ceva mai mult decît necazul sau 

mizeria morală a unui autor. Polemica de rînd rămîne cînd i-a trecut ziua 

sau i s-a terminat săptămîna, o vociferare fără caz şi o insultă fără 

conţinut: o ploaie de semne de exclamaţie‖. Semnat: T.A. Bietul Iorga! 

Îmi plac grozav revistele literare vechi! De fapt, am pe acasă multe 

numere din „Azi‖, „Kalende‖, „Sburătorul literar‖, „Revista Fundaţiilor 

Regale‖, franţuzeşti etc., ba chiar şi ... „Neamul Românesc‖ al lui Iorga. 
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 Fără toate aceste nenumărate minuni care-mi populează casa, nu 

ştiu ce m-aş face!? 

 Mereu mi-e dor să stau într-un sanatoriu! E o curiozitate de-a 

dreptul idioată, inexplicabilă, dar mereu prezentă în sufletul meu. Să fie 

prezenţa unei şederi reale?! Un Hans Castorp împînzit de astfel de 

bucurii?! De la Katie Mansfield, Bruno Schulz, Marcel Blecher ori Kafka 

voi fi moştenit această „dorinţă‖?! 

 Prietena mea din Paris-Londra – şi pe unde mai umblă mi-a trimis 

din nou un dar. Adică: „Ma mere‖ de Georges Bataille (Luca Piţu mi le-a 

dat cam pe toate celelalte în anii din urmă! Răul!), „Le maine‖ a lui 

Monk Lewis, povestită de Artaud, „la marquise de Gange‖ a domnului 

Sade (ce legătură caut între Renee-Pelagie Cordier de Launay de 

Montreuil – cu care în 1763, Donatien- Alphonse-Francois de Sade se 

căsătoreşte – şi Cordier de Lanvay, „inventatorul‖ acelei estetici 

circumsferice, autor care nu trebuie neglijat, dacă ne gîndim că, de 

exemplu, Eugenio d `Ors a preluat această estetică şi a „comentat‖-o în 

alţi termeni, uitînd să-l omagieze pe Cordier; acesta din urmă găsise două 

„feluri‖ de Frumos: compozit şi al imitaţiei exacte, dichotomia respectivă 

fiind, cum ziceam, preluată de d` Ors – poate fi şi de Taine – şi încurcată 

cu alte „juxtapuneri de elemente‖), „Invitation au supplice‖ de Vladimir 

Nabokov (în care „le condamne a mort‖ Cincinnatus C. Spunea-scria că 

„laprobabilite de L` avenir est en raison inverse de son eloignement 

theorique‖; ha!) şi „Ecartelement‖ a lui Cioran. Din perspectiva acestor 

cărţi, început de an mulţumitor! Mai am pe masă şi Joyce, şi Eco şi 

„Rire‖-ul lui Bergson (deşi mi-e cam greu să-l citesc acum!) 

 În aprilie am examene, nu toate pe gustul meu, sper să nu mă 

prezint ca un idiot. Şi mai am de trimis cărţi multor prieteni (ce greu 

împart exemplarele pe care le mai am!), plus un Eco domnului Şora, plus 

un Joyce lui Liviu Antonesei. Am o prietenă la Centrul de librării – de la 

care pot lua mai multe exemplare uneori, în funcţie de excesele ei erotice 

asupra Dumitraşcului. 

 Deci, încep anul tot cu lecturi crepusculare! O persoană oficială 

ţine foarte mult la mine! D.R.-ul. Am auzit că a cerut să fiu scos de aici, 

să mi se dea post la Piatra Neamţ etc. Antonesei îmi scrie că e o criză a 

domnului D.R., că numai mie îmi poartă grija aşa. Dar, oricum, nu-l pot 

uita pentru cîte a făcut pentru textele mele în anii cînd era la TRIBUNA 

şi cînd îmi dăduse şi premiul revistei pe 1979 şi mă tot chema la Cluj să 

vadă şi cum arăt. Înalt, subţire, un „fachir‖. V-am văzut cîndva la Casa 

Scriitorilor. Acum doi ani, cred. Eram cu Virgil Mazilescu şi Petre 

Stoica. Eu, ascetul, care nu beau aproape niciodată alcool. Minus vodcă 

rusească. 
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 Vă mulţumesc mult şi frumos pentru toate gîndurile bune! Fără 

ipocrizie, m-aş bucura să-mi recitiţi Furtunile într-o revistă! De ce n-aş 

recunoaşte că e o onoare să fii comentat de Gheorghe Grigurcu! Iertare 

pentru pantagruelism! 

 Vă doresc un an bun în bunătatea asta zilnică! Dar vorba 

domnului Shakespeare: „Ferice de noi că nu suntem prea fericiţi‖ 

 LA MULŢI ANI! 

    Preţuirea mea sinceră! 

      Aurel Dumitraşcu 

 

* 

      Borca, 24 decembrie 1985 

 

    Stimate domnule Grigurcu 

 

 

 Sunt în vacanţă,  de două zile, şi am început să-mi revin. Am 

primit cuvintele dumneavoastră din 2 decembrie şi vă mulţumesc pentru 

fiecare cuvînt în parte. Pe fondul infernului în care mă-nvîrteam la 

începutul lunii, epistola domneavoastră a fost „comme un baume‖. Am 

avut sentimentul că, într-adevăr, tot ce este rău între lumînări şi izolare 

îmi accentuează (ne accentuează) libertatea lăuntrică. Trebuia, însă, să-mi 

reamintească cineva acest lucru. Cînd prăpăstiile se înmulţesc, asta-i, se 

înmulţesc şi lucrurile aiurea pe care le spun. Eu nu ţin, totuşi, să spun 

doar lucruri înţelepte. E ca şi cum, fiind administratorul unei băi 

comunale, aş crede că nimeni nu se spală dacă nu citeşte programul de 

funcţionare. Mai am pînă în ziua în care aş spune precum Papa Paul VI 

(după Dante):‖je fixe le regarde surs le mystere de la mort‖ (via Paris-

Match!). A propos de papă! Am auzit că s-a oferit să plătească domnia 

(sfinţilor) sa datoriile României. Motivul?! A ajuns la concluzia că 

românii sunt foarte credincioşi. Ard cîte zece lumînări în fiecare seară ... 

Îl aştept pe Luca în munţi! Poate că va lua drumul Zarandului, cu Ani a 

lui. După Anul Nou trec să-i înapoiez ultimile cărţi împrumutate, după 

care voi coborî spre Bucureşti! Pe 21 noiembrie am împlinit 30 de ani (o 

vîrstă de „aristocrat în socialism‖). Un prieten maghiar mi-a făcut un dar 

neverosimil: şapte kilograme de reviste interbelice! Între ele: 40 de 

numere din „Gîndirea‖. Ortodoxismul nu e pe structura mea şi fascismul 

îmi repugnă, dar cîte „puncte cardinale‖ demne de interes în paginile 

acestei foarte influente reviste! L-am întîlnit şi pe Vintilă Horia acolo. 

Citisem destule despre el „de dincolo‖. N-am prins încă, totuşi, „Dieu est 

ne en exil‖. „Tonul literar‖, „R.F. Regale‖, „Viaţa Rom.‖, „Luceafărul‖ 
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etc.), dar acestea ultime primite m-au copleşit. Numai revistele „Vremea‖ 

îmi mai plăcuseră aşa mult! Sunt perfect păstrate. Toate. Aşa că: citesc şi 

citesc! Nu ştiu dacă v-a picat în mînă „Journal en miettes‖ al lui Ionesco. 

Vă transcriu cîteva rînduri de la pag.145: „Vinea, un des plus grands 

poetes de son pays, a traduit ma piece Le roi sa meurt. Je l avais comme, 

jodis, il y a şi longtemps. J ai le souvenir d un seigneur. Il etait beau, il 

parlait peu, il etait sensible, inteligent, il n etait pas fasciste comme la 

plupart des intellectuels de son pays. Quand l extreme-gauche fut installe  

au pouvoir, il s est ecarte. C est une reaction saine, homete. Il ne voulait 

pa qu on l abetit, il ne voulait pas qu on l achetat. Ce fut un homme libre 

qui ainait aussi la liberte pour le autres: il n a profite d aucune tyrannie, il 

a accepte d en souffrir, alors que toutes les tyrannes lui demandaient d 

etre leur complice. Ni maitre ni valet. Un seigneur isole.‖  Da. Ionesco 

îmi displace întotdeauna atunci cînd îşi mărturiseşte apetenţa excesivă 

pentru psihanaliză. Sigur, nu mă refer la ce am transcris mai sus. Am pus 

punct după „da‖. Ieri mi-a scris prietena mea din Paris şi mă anunţă că 

voi primi alte cărţi. Ideea aceasta mă bucură din nou peste măsură. La 

belle Corinne! 

 Am observat în ultima vreme înmulţirea şedinţelor de sindicat din 

unele publicaţii! În „Contemporanul‖, Tehnicieni et muncitori hotărăsc 

soarta literaturii întrebîndu-se miraţi cum de s-a tipărit o carte precum 

„Omul norocos‖ al domnului Paler. Cică n-ar fi inspirată din realitatea 

socialistă! Bieţii! Hai la proşti! Ba e inspirată chiar din această realitate. 

Mă gîndesc: încă două trei romane pline de antinomii – ca cel a lui Paler 

– şi  se sistează producţia literară pe cap de... ! În R.L., cu fruntea sus, se 

discută o carte a lui I. A. Mănăstire. N-am citit-o, dar eu îi dau dreptate 

autorului (realist): satele sunt pline de beţivi şi puturoşi care nu ştiu decît 

să înjure totul! Deschid sfînta carte ...; nu, deschid „Preocupări 

universitare‖, nr.2/februarie 1944 şi citesc la pag.165, în „justele 

însemnări‖: ... şi apoi niciodată directivele spirituale ale unei epoci n-au 

fost date de cetăţeanul de pe stradă, ci doar de cei mai fini intelectuali. 

Conştiinţa estetică a unei epoci (s-a afirmat aceasta) e dirijată de un 

număr foarte restrîns de personalităţi şi numai verdictul lor este 

important, o stabilire a valorii unui roman printr-un referendum popular 

fiind pur şi simplu grotescă‖. Subscriu. 

 Regret măcar că în 1985 a fost un an păcătos pentru 

dumneavoastră, că nu v-aţi simţit mereu în cea mai mulţumitoare stare 

fizică şi, de aici, spirituală, însă sper că 1986 va fi un an fast în care toate 

vă vor merge bine, cît se poate de bine! Vă doresc multă sănătate şi multă 

inspiraţie! Să ştiţi, eu vă preţuiesc mult şi pentru „Contemplaţii‖! 
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Mă voi bucura întotdeauna de orice semn venit din partea 

dumneavoastră! 

Vă doresc numai bucurie! LA MULŢI ANI! 

  Cu cel mai curat gînd, 

     Aurel Dumitraşcu 

      (un seigneur isole) 

 

* 

                  Borca, 13 mai 1985 

 

    Stimate domnule Grigurcu 

         

 N-a mai venit nici un semn din partea dumneavoastră şi aceasta 

înseamnă că ori v-am plictisit cu rîsu plînsu meu, ori sunteţi tare ocupat. 

Pot fi şi ambele situaţii. Totuşi, fără a fi supărat în vreun fel, simt nevoia 

să vă scriu în această zi clară, după o ploaie superbă. Se pare că 

solitudinea mea rebelă impune de la sine această tentaţie a comunicării 

căreia nu am cum să-i rezist. Am fost şi destul de amărît-contrariat în 

ultimele zile pe fondul pamfletului publicat de prietenul (!?) meu Radu 

Călin Cristea în Familia nr.4, pamflet (pentru că recenziile sunt altceva, 

au o altă metodologie!) iscat de motive exterioare onestităţii şi literaturii. 

Dar îmi închipui că nu aceasta ţineam să vă spun în primul rînd în această 

epistolă, chiar dacă aş vrea să-mi spuneţi ce credeţi vis-a-vis de gestul lui 

Cristea. Am fost la Iaşi un timp, mulţumit că pot scăpa cît de cît de cei de 

aici. Am dat două examene, dialectologia şi psihologia, şi le-am luat cu 

10. Nu ştiu bine la ce-mi foloseşte acest fapt, dar mi-e jenă să mă prezint 

nepregătit. Mi-am petrecut zilele în special cu Luca, prieten minunat 

întotdeauna, punînd noi la cale şi un voiaj văratic prin Apuseni, în doi. 

Am zăbovit între cărţile lui rare şi am uitat să mai şi dormim. Plimbările 

nesfîrşite prin cartierele Iaşului fac parte de-acum dintr-un ritual al 

nostru, întotdeauna benefic. De fapt, nu ştiu prea bine ce-l face să ţină la 

mine într-un mod aparte. Cred că ne leagă şi singurătatea, şi un anume 

răspăr în care vieţuim, amărăciunea, dorul de ducă şi, cel mai mult, 

cărţile. A ţinut să-mi facă un dar senzual: „Les memoires de Josephine‖ 

de Pierre Louys. Un exemplar rar pe care l-am pus şi la dispoziţia 

puştoaicelor. Mă bucur că pot parcurge şi ―Metafizica‖ lui Nae Ionescu, 

adusă tot de la Iaşi. Primăvara aceasta nu mă găseşte leneş. Citesc mult şi 

sunt mulţumit. Sigur, citesc mult şi-n perspective examenelor din iulie, 

fişez, am la dispoziţie sute de cărţi în acest sens. E interesant că pînă-n 

acest an III nu am învăţat niciodată după cursuri, ci umblînd prin tot felul 

de cărţi, cel mai des din cele nerecomandate. Caut să citesc tot ce-au scris 
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Zarifopol, Ralea şi Pompiliu Constantinescu. Sigur, drumurile mele trec 

tot timpul şi prin Călinescu, Lovinescu, Maiorescu, Vianu şi ceilalţi. Am 

citit şi toată proza lui Eminescu, nu cu încîntare, recunosc, entuziasmul 

unor exegeţi în marginea acestei secţiuni din averea omului deplin al 

culturii noastre nepărîndu-mi-se întotdeauna justificat. Urmuz, cartea lui 

Mircea Martin despre Fundoianu, un Sabatier, Pericle Martinescu şi 

publicistica lui Vinea – ultime lecturi. Sunt mîhnit că nu prea scriu şi nici 

nu forţez în acest sens. O angoasă difuză, ca un discurs despre morţi, 

umblă prin creierul meu şi am visat în mod repetat focuri. Sunt focurile 

despre care, puşti fiind, în preajma Sf.Gheorghe, atunci cînd, în ajun, 

aveam tentaţia de a căuta comori. Locurile în care se ardeau focuri în 

ajunul zilei de Sf.Gheorghe erau locurile cu comori. Cînd nu vedeam 

acele focuri, minţeam că le vedeam. Săpăturile noastre erau entuziaste 

chiar dacă nu scoteau nimic la iveală. Încă mai cred şi azi că arheologii 

sunt nişte oameni fericiţi. Dar numai un singur lucru mă deosebeşte, se 

pare,  de monezile trufaşe care închipuie timpul sub pămînt: umbletul. 

Aşa cum un singur lucru îi deosebea pe ucenicii lui Iisus de Iudei: 

frîngerea pîinii. Dar lumea sensibilă este totdeauna imperfectă (cum 

credea şi Platon, dacă nu mă înşel), de aceea fantasmele pun punţi între 

ceea ce mă amărăşte şi inhibă aici şi ceeea ce primesc din locurile prin 

care încă n-am ajuns. La Iaşi, mi s-a părut că Luca pune pe acelaşi plan 

cu cărţile şi zeii. Eu pun cărţile deasupra zeilor, recunosc. Chiar îl 

iritasem cîndva cu o teoretizare tîmpită a sentimentului religios, receptat 

de el drept ateism, cînd nu era vorba decît de o incapacitate de moment 

de a fi un … apostol iubit în Kirche (care vine de la Kiriakon-casa 

Domnului; precizare făcută de Luca), un fel de erezie simpatică. ―Un 

heretic nu-i un criminal‖ zicea Ioan Gîscă (―huss‖ în cehă) şi mi-a plăcut 

întotdeauna această vorbă a lui. Memoria mea e tot mai discutabilă (de 

fapt, niciodată n-am excelat în acest sens), dar reţin cam tot ce-mi place. 

Bizara mea prietenă Marta Petreu îmi spunea recent că ea nu reţine tot 

ce-i place, dar a rămas cu o meteahnă lăudabilă de pe urma sclifositei 

facultăţi de filosofie (oficială): aceea de a înţelege orice. Scriind acel 

pamphlet, pe un ton absolute băşcălios, cu o rea-credinţă evidentă, Radu 

Cristea glumea şi pe seama lipsei mele de complexe culturale. Sigur, 

cunosc opinia după care numai locuind în capitală nu ai complexe 

culturale, ca să nu mai spun că poeţi tineri sunt azi (din perspective 

bucureşteană) doar cei care au alăptat pe lîngă Nicolae Manolescu et 

comp. Ceea ce m-a surprins la Radu nu e faptul că a găsit în cartea mea 

schilodită de editori doar cinci versuri demne de remarcat, ci numai 

faptul că un băiat aşa inteligent, cu o certă vocaţie, poate coborî atît de 

jos din motive ce ne priveau pe noi numai în particular. Am fost amici 



99 

 

ani în şir şi mi-a întreţinut insistent această ―iluzie‖, de la invitaţiile în 

casa lui ori la fotbal, pînă la discuţiile noastre ―estetice‖ şi salutările sale 

prieteneşti din epistole. Sigur, mi se atrăsese atenţia că nu m-ar suporta 

fiindcă are sentimental că am hălăduit cu Mariana Marin (fosta soţie; 

Sylvia Plath a României cum o cataloga recent!), dar, chiar aşa fiind, 

divorţaseră, Madi a ţinut să mă invite numai pe mine la ―Berlin‖ cînd i-a 

apărut cartea etc. Nu trebuia să scrie ca soţ! Nimic mai dezagreabil decît 

recenziile prieteneşti, amabile, aservite imposturii prin nesinceritate, dar 

nici aşa cum a procedat el în Familia. În plus, cu o rea-credinţă care a 

sărit în ochii tuturor, pune în seama mea o sintagmă ce nu apare nicăieri 

în Furtuni – ―aer imponderabil‖ – cu evidentă intenţie de a mă cataloga 

drept incult. Dacă vrei să ―desfiinţezi‖ un poet dislocînd din text 

sintagme parazitare, mici stîngăcii, o!, găseşti suficiente probe – mai ales 

într-o carte de debut şi în condiţiile luminoase de azi. ―Verbiaj metaforic‖ 

în Furtuni?! E neserios! Textele dovedesc contrariul, în ciuda unor 

paradoxuri voite. ‖Contaminări lexicale în lanţ?! Cea pe care o citează e 

unica, plus, poate, finalul la ―Cartea de citire‖. Nu a fost loial. Deloc. 

Scrisorile pe care le-am primit chiar şi din partea unor prieteni de-al lui 

confirmă nedreptatea pe care a încercat s-o facă Furtunilor. Pompiliu 

Constantinescu spunea undeva că ―politica literară e moartea criticii‖, că 

ea ucide ideile – cu care este ―ineficace să trişezi‖. Un băiat atît de 

deştept s-a purtat ca un dandy. Opusul dandy-ului, zicea Baudelaire, e 

femeia. Mi-ar fi plăcut să mă desfiinţeze cu armele criticului, nu cu cele 

ale unui fost soţ ofuscat. Loial, dacă nu i-ar fi plăcut cartea, avînd în 

vedere relaţiile dintre noi şi chiar episodul Madi, ar fi fost să nu scrie. 

Dacă el aşa a considerat că e bine, înseamnă că a ştiut ce face. 

 Evident, nu-i port pică n-am cum să detest un om inteligent, dar 

îmi rămîne amărăciunea seninătăţii cu care s-a manifestat evident neloial. 

Argumentele lui sunt străvezii şi ţin de o metodologie penibilă. Dacă 

Narcis Zărnescu ar fi semnat acel pamphlet, nu m-ar fi mirat. Este exact 

tonul (şi stilul) acelui nefericit. Morala, care este pură interioritate, cum 

zicea domnul K.al Danemarcei, a dat în foc la Radu! Dumneavoastră ce 

credeţi?! Despre o carte de debut pe care au remarcat-o atîţia oameni se 

poate vorbi în acei termini?! 

 În noaptea ce a urmat lecturării înţelepciunilor lui Radu, n-am 

putut adormi. Pentru că nu mă aşteptam de la el la aşa ceva. Şi pentru că, 

poate, nici nu fusesem obişnuit cu asemenea crize. Eram la Piatra Neamţ, 

mă dusesem să văd un film cu Alexei Batalov. Batalov nu strălucea, în 

schimb m-a încîntat partenera lui: Merle Talvik. Superbă femeie! 

Acasă, pe masă, mă aştepta o scrisoare de la Universitit zu Koln, de la 

Marian Popa. Mă citise, ţinea să mă salute pentru carte, să-mi 
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mulţumească, să precizeze că Poem trist pe fond roşu va face parte din 

antologia sa ―interioară‖ M-au mirat şi m-au surprins plăcut acele cuvinte 

de la un om pe care n-aş spune că-l cunosc! 

Cireşii din jur sunt beţi de floare! E grozav aici! Veţi veni cîndva în 

aceşti munţi?! Vă chem. Şi pe Luca Piţu (el a mai fost) şi mai uităm de 

… politică. Cîtă dreptate avea Alain cînd, referindu-se la politică, zicea: 

―ses exigences ne sont pas morales‖. Dar am impresia că mă amuz într-o 

groapă. Sunt ―un om norocos‖?! Domnul Paler mi-a trimis cartea sa 

ultimă, obositoare prin obişnuitele-i antinomii, dar dragă sufletului meu, 

pentru că venea de la un om care nu mă plictiseşte şi care pare a trăi, ca şi 

mine, între orgoliu şi amărăciune. 

Scrieţi-mi cît de cît, chiar dacă e o vreme faină şi-n sud! 

 Bucurie şi sănătate! 

Cu preţuire obişnuită, 

Al dumneavoastră, 

Aurel Dumitraşcu 

* 

          Borca, 4 decembrie, 1986 

 

Stimate domnule Grigurcu, 

 

 Deşi vă scriu la umbra unei lămpi, sper ca epistola aceasta să nu 

fie prea întunecată. Acest obiect profund proletar şi exterior oricărei 

metafizici a devenit, ca şi în debutul iernii trecute, o personalitate 

maligna. Paharul de lampă ca stăpîn. Gazul ca sînge divin. Lampa ca 

umilitoare concubină. Ne-ar mai trebui şi cărări directe către cimitir. 

Nu v-am scris de multă vreme, poate de pe la începutul verii, poate din 

perioada cărăbuşilor de mai însa am dorit în repetate rînduri s-o fac. 

Sigur, nu doresc niciodată să plictisesc pe cineva, cu atît mai putin pe 

dumneavoastră, dar cred că uneori m-am abţinut să vă scriu pentru a nu 

mai radiografia săptămîni negre. Evidenţiind ceea ce este păcătos, putem 

sfîrşi prin a sanctifica derizoriul. Am intrat în vară parodiind realitatea 

cam în genul lui Adamo în La Parodie, cu sentimentul că-ntr-adevăr 

„personne n`entend personne‖. M-am dus la Sulina pentru a-mi regăsi 

nostalgiile. Am revenit în munţi şi am citit mult. Începusem cu ultima 

carte a lui Cioran (adusă de un amic din ţara lui Kant) şi continuam cu 

Flaubert, cu Voltaire, cu Boszenat, cu Jose Cabanis (absolut 

emoţionant!). După defilare, a venit Luca Piţu în munţi. Haiducind prin 

coclauri, ne-am gîndit cum să facem o Universitate la Borca, am glossat 

pe marginea lui Glucksmann (că tot spusese că „regele e prost‖, plecînd 

destul de grăbit de la gafele socialiştilor francezi!) şi a lui Levinas, l-am 
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pus cu botul pe labe dîndu-i să citească despre Iosif Hecter (a se citi: M. 

Sebastian), am tăiat o oaie şi am haiducit-o pe marginea Sabasei, sub 

brazi. Şi cîte nu am făcut! A venit toamna şi odată cu ea, alte discursuri, 

alte luminări. „Biblioteca din Nord‖, cartea mea de la CARTEA 

ROMÂNEASCĂ începuse să fie citită. Florin Mugur, pe care nu-l 

cunoşteam personal mi-a scris entuziasmat şi m-a chemat la Bucureşti. 

Eu ştiam că „fac‖ acea carte cu Mircea Ciobanu. Pe urmă a început un fel 

de hard-rock. Manuscrisul a fost considerat „extrem de depresiv‖ de către 

Consiliul Deştepţilor Culturii. M-am dus la Bucureşti pentru a constata 

cine e depresiv. Manuscrisul meu? Sau ei, care citesc ideologic o carte de 

poezie? Cică să „refac‖ manuscrisul (de parcă nu-l ajustasem cu domnul 

Mugur). Mi s-au părut nebuni, dar nebuni din aceia imbecili. Structura 

sufletească a unui om nu poate fi hotărîtă prin decret. Ce să „rescriu‖?! 

Ideea de schimbare mi se pare aprioric scandalizantă şi jignitoare. 

Discuţiile nu se mai terminau. Florin Mugur se entuziasmase aşa tare 

citindu-mă, încît a trebuit să-i spun: bine, domnule, dacă ţi se pare grozav 

manuscrisul, apără-l! Sigur, dumnealui are mai mult vini imaginare, deşi 

există o latură în care face jocul celorlalţi cu bună ştiinţă. Cum nu mi-i 

puteam închipui nici o clipă pe Eminescu, Arghezi sau Blaga stînd în faţa 

unui funcţionar al cutărui consiliu şi ascultînd prăpăstii gen: „ ştiţi asta nu 

merge etc.‖, nu am admis compromisuri, deşi Mugur m-a plimbat o seară 

întreagă pentru a mă convinge să admit cîteva schimbări de titluri (în 

special) ca să-şi poată susţine referatul „pe ceva‖. Eu m-am minunat, 

domnule Grigurcu de ce am ajuns! E panaramă curată! Ideea că nu voi 

putea niciodată să tipăresc o carte exact aşa cum am scris-o şi gîndit-o eu, 

mă scoate din minţi. De fapt cu mine lucrurile nu vor ajunge bine. Sunt în 

punctul acela în care nu mai pot să tac. Nu sunt singurul. Eu nu pot deloc 

trăi ca o slugă. Marţi sunt „invitat‖ la Piatra Neamţ, la securitate. Ce 

vor?! Acum nu am timp să mă duc. Cartea e-n tipografie, mi s-a spus. 

Mi-o va aduce Moşu Gerilă?! Florin Ianu s-a oferit să-mi facă prima 

corectură. Dan Stanciu a facut coperta.  

 La Tîrgu Neamţ, unde s-au ţinut Colocviile de poezie, s-a vorbit 

peste limitele permise într-o ţară democrată. Drept urmare, Duba a stopat 

această reuniune „crudă şi nedreaptă‖. Să fie sănătos! Eu mi-o amintesc 

numai pe Mgdalena Ghica. O găsesc mereu tare frumoasă. Pozele color 

pe care mi le-a făcut Ianu, cu ea, stau aici (prin manuscrisele mele) 

sfidătoare. De aici n-am mai putut pleca. Dar nici şanse de a mai 

supravieţui aici nu prea am şi-i o foamete în munţi! Mănînc biscuiţi, beau 

ceai şi citesc Marcel Proust. Tot. Acum sunt la volumul al şaselea. Îl 

găsesc de-a dreptul seducător. Avea dreptate Barthes să spună în atîtea 

rînduri că, cel puţin în literatura franceză, numai Sade l-a mai încîntat, ca 
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scriitură, precum Proust. Acest „logothete‖ (cum îi zicea Barthes; ca şi 

triadei Sade, Fourier, Loyola) îmi umple aceste vremuri cu un anumit 

paradis. Şi, evident numai astfel continuu să rămîn un bun european. 

Tocmai am ascultat un hit care are un titlu reconfortant: „Viitorul se 

întrevede atît de luminos, încît va trebui să-mi pun ochelari de soare‖. 

 Chiar aşa! 

 Am observat că ultima dumneavoastră carte se termină cu numele 

meu. Mi-a făcut bine această constatare. Nu vă mulţumesc. Sper doar să 

nu vă dezamăgesc. Amărăciunea mea s-a iscat uneori şi din faptul că n-

am fost citit cu mai multă atenţie de criticii serioşi. Faptul că 

dumneavoastră m-aţi citit serios, nu face decît să mă bucure. Sper ca 

„Biblioteca din Nord‖ să vă determine şi s-o comentaţi. Abia aştept să v-

o trimit. Poate că va ieşi în forma în care a fost pînă la urmă avizată. 

Marta Petreu mi-a scris că domnul Mugur are obişnuinţa să modifice şi 

fără acordul autorului. L-am atenţionat să nu procedeze aşa, pentru că eu 

nu pot permite aşa ceva şi e bine să nu ajungem la penibilitaţi. Sunt un 

om de bun-simţ, înţeleg orice, dar e o chestiune de igienă să nu suport 

orice. Faptul că acei tovarăşi se poartă cu manuscrisele mele ca şi cum ar 

vrea să insinueze că-s vinovat de ceva, ei bine, mă deranjează peste 

măsură. Eu ţin cu orice risc să rămîn demn în proprii mei ochi. N-am trăit 

şi nu trăiesc deloc ca să plac, mi-am ales definitiv solitudinea, aşa că nu 

suport bătaia de joc. Din păcate, în ultimele trei săptămîni trăiesc tare rău. 

Crizele dureroase nu mai au nici un dumnezeu în toată partea stîngă a 

corpului. Analizele sunt neclare şi nu e amestecat doar stomacul. Svevo 

scrisese undeva că bolile de stomac produc tristeţe şi poate că nu durerile 

mă scot din minţi, ci provizoratul în care mă ţine indispoziţia iscată de 

ele. Medicii se uită atît de straniu la mine după ce mă pipăie, încît parcă 

le-ar fi teamă să spună ce am. Caut să nu mă mai gîndesc la aceasta şi să 

lucrez mai departe la o carte care, constat, e un fel de grad zero al 

amărăciunii, un fel de pătrat negru pe fond negru. A, da i-am păcălit pe 

funcţioarii aceia. Le-am dat, chipurile, şi un text mai vesel. „bucuria‖. Şi 

le-am sugerat să-l pună pe ultima copertă. Vai ce repede au fost de acord! 

Dar i-am păcălit. Ascultaţi: 

 „-Vin tîrziu dupa atîţia învingatori după atîtea războaie. 

 Şi vă propun bucuria v-o propun aproape cu ciudă vă obşuniesc 

numai cu ea. 

 E a noastră o putem stăpîni o putem apăra. 

 Acesta e visul meu din fiecare noapte singurul. 

 M-am gîndit: un asemenea vis nu poate ucide. 

 De parcă bucuria se propune! „Tovarăşi, propun de azi înainte 

bucuria!‖ 
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Ce păcat că mi-au scos „Scufiţa roşie‖, „Prăvălia cu fete moarte‖, 

„Privighetorile‖, „Pierdut în poem‖, „Pot deschide ochii‖. „Un bărbat 

norocos pînă mîine‖, „Carnea ca text‖ şi chiar „La poetique dans le 

boudoir‖ (-Privită din spate orice femeie goală seamană cu o maşină de 

scris.). Plus multe altele din secţiunea „Tratatul de eretică‖. Pentru că am 

preferat să le scot decît să schimb ceva în ele. Balamuc, nu alta! 

V-am citit ultima carte şi am plecat din ea numai cu gînduri aparte. Cum 

o să-mi fac lucrarea de stat cu Poezia lui Virgil Mazilescu, opiniile 

dumneavoastră în acest sens îmi sunt mai mult decît necesare. Eu am 

spus mereu că Virgil Mazilescu a influenţat evident aproape toată poezia 

valului 80, chiar dacă nu se prea spune acest lucru. Am constatat că şi 

Ulici a scris aceasta, după o discuţie de la Tîrgu Neamţ. Cam asta ar fi! 

Aştept să vă trimit „Biblioteca din Nord‖ şi sper că n-o să vă lase 

indiferent. Opinia dumneavoastră despre ceea ce scriu mi-e evident 

necesară. La prima carte sunt destule lucruri  alunecoase. Şi eu nu sunt un 

om norocos, aşa cum de fapt sunt toţi cei izolaţi. 

Vă doresc un decembrie omenesc şi multă inspiraţie! 

Cu dragoste şi amărăciune, 

Aurel Dumitraşcu  

 

* 

Borca, 9 martie 1986 

 

Stimate domnule Grigurcu, 

 

 Vă scriu după două luni, devotat aceloraşi amărăciuni şi plictisit 

de aceleaşi emisiuni. Vă mulţumesc pentru urările de la începutul anului! 

Puţin dupa aceea, am plecat spre Iaşi. Luca m-a primit cu bucurie şi în 

prima zi am stat amîndoi în Biblioteca Centrală. El a conspectat Cassirer, 

în timp ce eu am citit tot ce merita să fie citit dintr-o colectie „Vremea‖ 

din `37, cea cu darea lui Eliade afară de la Universitate, acuzat pentru 

pornografie, cînd toţi studenţii de la Drept, în semn de solidaritate, s-au 

declarat public pornografi! Îi citesc întotdeauna cu interes pe aceşti 

izolaţi şi individualişti. Ei au avut dreptate pîna la urmă. Ce n-a avut 

„dreptate‖ Cioran vorbind despre „dictatura reumatismului‖, despre 

„continuitatea perfectă cu batrînii‖ (care numai mesianism nu e!)? 

Aproape m-am amuzat citind în vremea, 496/18 iulie 1937, în 

„Imperativul discontinuităţii‖: „ce poate să-mi facă mie parchetul dacă eu 

declar public că nu mai sunt de acord cu imbecilitatea unei părţi din 

predecesorii mei?‖. Luca mi-a stimulat întotdeauna constructiv „nevoia 

de altceva‖. Între cărţile lui m-am simţit întotdeauna un om fercit. Erau 
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seri în care el întîrzia, intenţionat - cred, pentru a fi singur şi pentru a 

jubila în timp ce descopeream fel de fel de minuni printre cărţile sale. Nu 

ştiu cît îmi va suporta entuziasmul şi nebunia! Am mai luat de la el o 

carte (pe care trebuia s-o citesc mai demult)- „L Amour et l `Occident‖ 

(Denis de Rougemont, „personalistul‖) şi un nou Blanchot (ultimul, 

cred), din 1983, „Apres corp‖ precide par „le ressassement eternel‖. 

Aceasta din urmă mi-a amintit, nu stiu de ce, de acele „mapauka‖ din 

„Pavilionul canceroşilor‖  lui Soljenitsyne, ba nu, din „Primul cerc‖. 

Oricum, Kafkianismul din prozele lui Blanchot e cel mai des pe gustul 

meu. De la Iaşi, cu un tren plin de mofturi, am plecat la Bucureşti. Caut 

oraşul acesta ca şi cum aş căuta un parc naţional, o rezervaţie, însă mă 

abţin de la comparaţii care l-ar ruina... şi mai şi. Mi-a priit de data 

aceasta! Poate şi pentru că nu era frig. După ce luni în şir nu văd faţa 

scriitoricească, micile „frivolitaţi‖ pe care mi le permit ducîndu-mă la 

Bucureşti „nu mă discreditează‖. Acolo se trăieşte deseori în haită, ori eu 

sunt un lup singuratic. Păstrez pentru sufletul meu în special plimbarea 

îndelungă prin Cişmigiu cu domnul Paler! Am avut atîtea să ne spunem 

acum! Sunt solidar cu domnia sa, evident, pe fondul măgăriilor de ultimă 

speţă profesate de diferiţi „deştepţi‖. Într-o vreme în care lipsa de 

caracter trece drept diplomaţie, a rămîne de partea celor neînduplecaţi e o 

chestiune de igienă, nu doar de constiinţă. În ciuda bunei-mele-creşteri, 

voi trăi mereu o... dramă: aceia de a nu suporta alinierea. Se face elogiul 

turmei în prea multe pătrăţele. Poate că de aceia îmi şi elogiez rugul. M-

am gîndit în ultima vreme ce reprezentăm noi raportaţi la cele patru 

miliarde şi ceva. Mi s-a părut că aproape nimic. Moartea este, fără 

discuţie, strict personală. Dacă, de exemplu, eu sau altul, am crăpa mîine, 

istoria literară, n-ar înregistra acest eveniment ca pe o durere. Dacă mă 

gîndesc bine, literatura noastră n-ar fi fost mai săracă nici dacă Eugen  

Barbu nu s-ar fi născut... Va trece nu multă vreme şi literatura va risca să 

fie apanajul elitei. Cînd constat în ce ritm se înmulţeşte numărul 

cretinilor de prin şcoli, mă-ntreb cine va mai recepta, vai!, „comiterile‖ 

noastre. Am avut discuţii cu „colegii mei care scriu din Neamţ‖ 

(sintaxă!). Cristian Livescu nu admite să stau izolat, să nu particip la 

întîlnirile lor cu cititorii din cutare combinat, din cutare c.a.p etc. Oare de 

ce le-o fi dînd lor scrisul sentimentul că sunt oameni foarte  importanţi?! 

Ţin să fie cunoscuţi de proletari, să se facă afişe cu numele lor etc. E 

semn de boşorogism. În plus, am declarat, nu ţin să mă adun cu hoţii de 

texte (cazul Daniel Corbu e notoriu în acest sens!). Mie-mi ajunge 

telejurnalul! Chiar am fost întrebat: „Domnule D., dacă aţi pleca pe altă 

planetă ce a-ţi ţine să luaţi cu dumneavoastră?- Telejurnalul! Am răspuns. 

Din cauza acestui răspuns, se pare, nu ştiu zău cînd mă vor mai muta la 
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Piatra Neamţ. Nu mă mai miră nimic! Statul la o coadă la pîine, iată, pare 

unora curat eroism. Revoluţia la zi! Cum să nu mă amuz cînd în Sfînta 

noastră ţară o scursură a vacii -untul-e considerată un lux!? Cînd prinde 

careva unt la alimentară, ce mai!, are subiect de entuziasm cu vecinele 

pentru cîteva zile! De fapt, nu mă amuz. Sunt trist. Rămîn în bibliotecă 

pentru a mă apăra de putoare. Caragiale a plecat la Berlin. Eu nu plec. 

Am primit din Franţa „Le droit derever‖ de Gaston Bachelard. M-am 

bucurat în ziua cînd am trimis la Paris un Eminescu -„Luceafărul‖ în zece 

limbi. Aşa, pur şi simplu. Sever Avram, un critic tînăr, mi-a spus cîndva, 

la o sindrofie poeticească la Tîrgu Neamţ că risc să mă ratez ca poet din 

cauza sarcasmului meu excesiv. Nu mi s-a părut a fi o observaţie tîmpită. 

Numai că trebuie să mă apăr cumva. Alţii mimează amărăciunea (care, 

nu-i aşa?, se poate mima atît de uşor!), în timp ce eu vieţuiesc numai cu 

ea. N-aş zice că nu mi-e bine aşa, de fapt! Mi se pare important 

întotdeauna să nu mă deteriorez ca om. Deci: fără alinieri! 

 Mi-a plăcut sincer ce-a scris Mircea Martin, în R.L., despre 

dumneavoastră! Am salutat intervenţia domnului Al. Dobrescu din 

VATRA. O revistă „Convorbiri literare‖ primită ieri, observ cu plăcere, 

mă adună cu dumneavoastră între paginile ei. De cîteva zile e cald şi-s 

peste măsură de mulţumit. Şi pe pisica Mao am dat-o afară! E nebună. S-

a îndrăgostit. Am să-i scriu azi şi Martei Petreu. Pe 14 e ziua ei şi ştiu că 

e tristă ca de obicei. Ca să nu mă ameninţe iar cu sinuciderea ar trebui să 

duc la Bucureşti manuscrisul  „Bibliotecii din Nord‖. Dar nu-i gata! 

Dacă-mi vor da premiul uniunii (cum îmi sugera D.R.-ul!), îl voi refuza! 

În semn de protest pentru halul în care e terfelit chiar de Uniune statutul 

scriitorului ( vă amintiţi „aventurile‖ de la sfîrşitul anului trecut!). Sper să 

aibă ei timp să-mi refuze asemenea „artificii‖. Îmi ajung cărţile. Toate 

celelalte se fac de dragul femeilor. Dacă nu v-ar sîcîi, aş trimite 

„Biblioteca din Nord‖ pentru a vă da o părere! Să mai spun că ţin mult la 

opinia dumneavoastră!? 

Vă doresc sănătate şi bucurie, acolo şi peste tot!  

Cu toată consideraţia, 

Aurel Dumitraşcu  

 

* 

Borca, 2 septembrie 1987 

 

Mult stimate domnule Grigurcu, 

 

 N-a mai venit nici un semn de la dumneavoastră. Vă voi fi 

dezamăgit?! V-am trimis „Biblioteca din Nord‖ imediat ce-a apărut şi 
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eram convins că o să-mi scrieţi că aţi primit-o. Din păcate, nu am nici o 

veste dinspre dumneavoastră. Voi spune, însă, mereu: măcar de aţi fi 

bine, de v-aş şti bine. Aflu mereu atîtea lucruri triste despre oameni la 

care ţin! Unii nu mai rezistă. Infernul în care ne prefacem că trăim întrece 

orice închipuire. Bine, n-am să spun că porcii sunt mai puternici decît 

oamenii, dar parcă nici „Je dans voyager, distraire les enchantementes 

assembles sur mon cerveau‖ din „Une saison en enfer‖ nu mă mai 

distrage. Numai lectura nu degradează. Mi-am petrecut vara tăvălindu-

mă de dureri, persiflîndu-mi sărăcia şi citind peste măsură. Au venit unii 

şi mi-au spus să fiu cuminte, de parcă ar fi cuminţenia muma celor bune. 

Cine poate sta cuminte pe foc? Cînd n-am putut să mă mai suport, am 

tradus din Beckett, din Cioran, din Chester Himes, din Orwell, din Char. 

Citeam cîte un roman pe zi, ca-n fiecare august, dar n-am rezistat. Iar am 

fost la medici. Ca să nu mai fie şi ei atît de singuri. Acum a venit toamna 

şi absolvirea facultăţii nu-mi foloseşte la nimic (sau, mai bine zis, nu le 

foloseşte la nimic). Mi-am dat toate examenele din aprilie. Ţineam tare 

mult să fiu bun la domnul Al. Călinescu. Citeam enorm şi vorbisem 

singur franţuzeşte, numai ca să nu fiu în vreun fel penibil la acest 

intelectual distins (o raritate, după opinia mea, la filologia ieşeană!). Şi n-

am fost. Mi-a pus 10. Se pare că impresia de la acel examen l-a 

determinat şi să scrie nu mult după aceea despre „Bibliotecă‖ în revista 

„Cronica‖. După examenele acelea, luate cu note maxime în aproape 

toate cele opt „cazuri‖, o lună nu am făcut altceva decît să-mi redactez 

lucrarea de licenţă. Virgil Mazilescu. Nu puteam să scriu oricum şi m-am 

gîndit zile în şir pînă să încep. Dar a ieşit bine. Luca şi Antonesei zic la 

fel. Mi-au pus 10, dar nu asta avea importanţă. Obosit, m-am dus la 

Bucureşti să mă odihnesc. Şi m-am odihnit, cu cîţiva din prietenii mei 

buni, constanţi. M-am odihnit chiar şi în nopţile petrecute acasă pe la 

Buduca, Iova, Ţeposu. Dar, ca de obicei, am stat mult la Cinematecă, 

graţie lui Eugen Suciu, poetul acela de caracter. Prezenţa Magdalenei 

Ghica m-a fermecat în continuarea scrisorilor pe care mi le scrie. 

Întîlnirea cu Mircea Martin mi-a făcut din nou bine. M-a luat într-o 

plimbare pe străzi şi poate că nici eu nu l-am plictisit. Au fost zile în care 

numai prezenţa la psihiatru a celui mai bun prieten din Bucureşti mă 

afecta. Sătul de mizeria bine-cunoscută, nu se mai poate controla. Nu ştiu 

cît voi mai suporta şi eu amărăciunea aceasta pe care o simt mai ales prin 

oamenii la care ţin! Acum, ca să nu-mi amintesc că de după zile n-am 

şansa nici unui post aici, citesc o carte a lui Jung despre farfuriile 

zburătoare. Peste vreo oră începe telejurnalul. Voi deschide să aflu noi 

veşti despre extratereştri. 
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Poezii n-am mai scris. Domnul Mugur a declarat că a făcut preinfarct din 

cauza lucrului la cartea lui (cu) Dumitraşcu. De ce se îmbolnăvesc 

oamenii?! În ultimul „Amfiteatru‖, doamna Buzea, comentînd viaţa mea 

şi mai puţin cartea (de fapt, femeile ştiu atîtea despre bărbaţi, încît nu se 

pot abţine să nu fie sentimentale şi la revistă!), face şi o afirmaţie care m-

a scandalizat peste măsură: cică greşesc tare mult, inclusiv „estetic‖, 

permiţîndu-mi sa nu fiu de acord cu abuzurile cenzurii, fie ea 

reprezentată chiar şi de Florin Mugur! N-am să spun niciodată că domnul 

Mugur nu este un poet foarte bun, n-am să spun că n-a editat cărţi 

admirabile, n-am să spun că n-a făcut destul şi pentru cartea mea ca să 

apară destul de bine (în comparaţie cu altele; a se vedea cazul Marianei 

Marin!), dar nu voi admite niciodată că trebuie trecut cu vederea abuzul 

de a schimba în vreun fel textele poeţilor. Pentru că domnul Mugur (sau 

cei care-l pun!), nu schimbă pentru că totul se citeşte ideologic; îmi 

închipui că şi semne precum W.C. devin şarade pentru luminatele minţi 

ale fotohiarzilor din Consiliul Nuştiu-cărei Culturi. Cîteva scrisori de la 

domnul Adrian Marino (inclusiv ultima dumisale carte, pe care mi-a 

trimis-o însoţită de gînduri de-a dreptul flatante, neaşteptate) m-au mai 

liniştit. Are perfectă dreptate, însă, cînd îmi spune că pentru a rezista în 

continuare moral este foarte important să rezist fizic, să am grijă de 

sănătatea mea. Dar e greu să-mi recapăt liniştea. E suficient să văd 

programarea de la TV pentru ca să mă enervez peste măsură. Nu am decît 

poezia, cărţile, muzica. Uneori vine şi cîte o femeie frumoasă şi stă cu 

mine. Dar nu pot suporta mult timp frumuseţea care nu mă ucide. Sunt 

foarte frumoase femeile, dar eu cred că trăiesc rareori în idee. Raportările 

lor ţin prea mult de zahăr ca să aibă continuitate. Mai zilele din urmă m-

am trezit aici cu fata profesorului coordonator al lucrării mele de licenţă. 

Studentă la engleză-franceză. Dar domnu` profesor nu ştie unde a fost 

fata dumnealui. Ea mă iubeşte ca o nebună, ea, vai, pariază pe demenţele 

mele. Da! Şi eu ce să fac cu „un cap de femeie‖?! A plecat să nu dea 

cumva de Antonesei sau Piţu peste ea, aici. Liviu e prea leneş ca să vină 

acum aici, iar pe Luca l-am visat la Paris. Eram atît de fericit pentru el. 

Nu vă scriu frivolităţi, iubite domnule Grigurcu! Vedeţi bine, tot ceea ce 

vă mărturisesc nu spune decît că trebuie să-mi scrieţi. Chiar aşa: m-am 

gîndit deseori de ce nu mi-aţi dat nici un semn. Că (vorba Constanţei 

Buzea) m-am maturizat greu (unii, însă, cred că a nu mai avea caracter 

înseamnă a te maturiza!) este de domeniul evidenţei, altfel nu aş fi recitit 

scrisorile pe care mi le-aţi trimis şi în care îmi spuneţi, chiar dacă în 

grabă, lucruri curate. Mi-e imposibil să mă „despart‖ de oamenii pe care-i 

preţuiesc mult. Indiferenţa lor, voluntară sau justificată, mă zburătăceşte 
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însă. Te obişnuieşti cu gîndul bun al unui om deosebit şi cînd el oboseşte, 

brusc, te simţi frustrat. 

 Mi-e martor Dumnezeu (ce zici!) că nu v-am scris nici un cuvînt 

complezent şi că n-am vrut niciodată să vă flatez, cuvintele înşirîndu-se 

către dumneavoastră absolut fireşti, în continuarea preţuirii pe care v-aş fi 

purtat-o chiar şi dacă nu v-aş fi mărturisit-o. Cînd, însă, mai scrii şi cărţi 

şi eşti neînduplecat, cînd izolarea te pune la indexul morţii şi al sărăciei, 

nu cred că este nefiresc să ţii să fii citit de oameni serioşi şi competenţi în 

primul rînd, eventual să ştii şi opiniile lor despre ceea ce scrii. Domnul 

Martin mi-a explicat, spre profunda-mi uimire, cum despre unele cărţi se 

scriu cronici (elogioase) încă din şpalt, în timp ce izolaţii, chiar buni 

scriitori (şi domnia sa îmi spune de mulţi ani că sunt un scriitor de care se 

va ţine seama, întreb: a quoi bon chez vous, ce moment ...?), nu pot avea, 

din păcate, soarta ... primei tribune. Cînd unii scriitori îmi comunică plini 

de francheţe ce cred despre ceea ce scriu, cuvintele lor îmi sunt foarte 

preţioase. Tînăr şi fără măsură, cum îmi dau seama că sunt, nu pot 

discuta cu tovarăşele profesoare de română (sistematic debile şi pătrate!) 

despre poem, despre carte. Cînd Radu Călin Cristea a scris pamfletul 

acela în „Familia‖, împotriva mea (nu a cărţii), mi-a făcut mult mai bine 

decît „elogiile‖ unor Tuchilă, N.Ciobanu etc. Deşi, surprinzător, gestul 

lui era iscat de un impuls sincer. Ce bine-mi făceau în anii din urmă nişte 

discuţii cu Dan Arsenie sau cu Mazilescu! Pentru că discutau cu textele 

mele în faţă. Nu profesoral, nu cu savantlîcuri, ci numai cinstit şi dintr-o 

prietenie pe care nu o mimau. 

 Aproape v-aş întreba dacă puteţi fi de acord, în cazul în care v-a 

trecut pe sub ochi, cu opinia aceea a Constanţei Buzea, vis-a-vis de 

schimbările pe care editorul (şi alţii) şi le-a(u) permis fără acordul meu şi 

pe care eu îmi permit să le îndrept pe exemplarele pe care le dăruiesc!? 

Există momente cînd într-o literatură se-ntîmplă ca moralitatea să fie 

fluctuantă, cînd foarte mulţi „cuvîntează‖ despre moralitate deşi sunt 

exteriori ei, cînd oamenii (scriitorii) de caracter sunt mult mai expuşi 

decît cei care, din lipsă de personalitate, se adaptează în funcţie de 

situaţii. În numele talentului, prea sunt trecute cu vederea duplicităţi 

monstruoase. Cred că, în astfel de momente, este foarte important să se ia 

„apărarea‖ celor de caracter. Altfel totul se degradează. Cînd spun că eu 

nu cred decît în scriitorii care au caracter, talent avînd toţi, nu înaintez o 

vorbă bine găsită, ci încerc să apăr şi aşa, de degradare, contextul. Orice 

literatură îşi are curvele sale. Aşa cum mările au geamanduri. Dar este 

foarte grav dacă admitem că măcar o clipă curvele şi geamandurile sunt 

mai importante decît o literatură şi respectiv o mare. Vă amintiţi că v-am 

scris pentru prima oară într-un moment cînd atitudinea dumneavoastră 
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faţă de un flagrant caz de penibilă duplicitate mă încîntase. Că scrieţi 

cărţi absolut admirabile, da, ştie toată lumea, cei mai mulţi şi scriu 

aceasta, dar pe mine m-a sensibilizat, ca să ziic aşa, o dată-n plus, poetul 

şi criticul Gheorghe Grigurcu atunci cînd, aproape împotriva curentului, a 

stigmatizat imoralitatea, balcanismul piperat cu franţuzisme care fac bine 

tovarăşelor profesoare de ... limbă. Mărturisesc că aş vrea foarte mult să 

fiu cît mai serios, să se scrie despre cărţile mele, şi nu despre mine, dar să 

se ştie mereu că nu am doar talent ci şi mult caracter. Poate că acest 

sentiment vine şi din faptul că prea am senzaţia că societatea e degradată 

cumplit şi că eu nu pot fi sluga unor conjuncturi care vor să degradeze 

totul. 

 Gata, închei! Aţi primit totuşi, „Biblioteca din Nord‖? Vara 

aceasta a fost suportabilă?! 

 Ca şi-n alte rînduri, vă doresc tot binele pe care îl puteţi suporta! 

 Cu cele mai bune gînduri, 

      Aurel Dumitraşcu 

 

P.S. – Şi-ncă un lucru: dacă vor aproba ţinerea Colocviilor de Poezie de 

la Tg.Neamţ, în octombrie (cred), putem conta în vreun fel pe prezenţa 

dumneavoastră aici, eventual împreună cu domnul Mircea Martin?! Am 

fi peste măsură de onoraţi! 

 

      Aurel Dumitraşcu 

* 

(Carte poştală) 

 

Vă doresc un an mai bun, cu mai puţine discursuri şi mai multă lumină, 

un an în care să putem fi mai fericiţi între cărţi şi cuvinte! 

 Cu preţuire, 

   Aurel Dumitraşcu 

    Decembrie 1986, Crăciun 

 

* 

        20 mai 1990 

 

Stimate domnule Grigurcu, 

 

Iată, vă trimit primul număr din ANTITEZE! Mă bucur mult că a ieşit, 

după ce tipografii (că ei conduc ţara asta, şi cu tovarăşul Iliescu!) ne-au 

tot obstrucţionat. Sper că de acum lucrurile să meargă mai bine. Mizăm 

pe cîteva colaborări permanente şi mai caut un critic de prestigiu care să 
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semneze cronica literară. Sigur, invitaţia de a o face dumneavoastră 

rămîne, chiar dacă mi-aţi spus că nu puteţi din cauza diverselor solicitări. 

Oricum, aştept oricînd să-mi trimiteţi texte. Ne vom simţi onoraţi de 

fiecare colaborare a dumneavoastră la ANTITEZE. Săptămîna viitoare 

voi merge la uniune să discut posibilitatea de a fi o revistă a ... Uniunii. 

Dinescu şi Ana Blandiana, cu care am mai discutat în acest sens, au 

promis să ne ajute. Moldova nu are decît o revistă a Uniunii – 

CONVORBIRI LITERARE – şi poate că ar merita să nu fie singura, 

după cîte valori a dat. Poate că Moldova de acum n-ar merita, FSN-izată 

şi isterizată de prostie, incapabilă la modul grotesc de a realiza că iar fac 

jocurile comuniştii. Şi aici, sunt singurul care a scris texte violente la 

adresa lor, a lui Iliescu şi a ciomăgarului. Ultimile articole nici n-au vrut 

să mi le publice ziarele locale. De mîine, mi s-a promis prin zeci de 

telefoane, voi fi omorît sau ceva în genul acesta. Ce au de făcut! 

Mi-e ruşine că sunt locuitor al Moldovei! Bine, însă, că am rădăcini 

germane! Mă apăr şi aşa. Tare mulţi oameni proşti şi fricoşi mai sunt în 

ţara aceasta! 

Nu am pic de încredere într-un viitor cu FSN-ul şi Iliescu (ce stupid a 

putut fi acum două zile la acea întîlnire televizată cu Raţiu şi Cîmpeanu!). 

Oricum, şi pe aici, toţi oamenii în mod real inteligenţi nu votează cu 

FSN-ul! Cei mai mulţi, însă, votează fără să ştie nimic, păcăliţi de 

zvonuri şi ignoranţă. Asta e! 

Vă doresc numai bine! Şi aştept oricînd semne din partea dumneavoastră! 

Cu toată consideraţia, 

       Aurel Dumitraşcu 

 

* 

Piatra Neamţ, 10 iulie 1990 

  

Iubite domnule Grigurcu, 

 
 Speram să vă răspund trimiţîndu-vă numărul 2 al ANTITEZE-lor, 
însă tipografii de aici ne-au încurcat în asemenea hal încît abia spre 
sfîrşitul lunii o să apară. Din momentul în care domnul Pleşu a declarat 
că Ministerul Culturii nu se mai ocupă şi de tipografii, aproape că nu se 
poate stabili un dialog corect cu tipografii-beţivani şi afacerişti peste 
măsură aici. Probabil că lucrurile se repetă în acelaşi sens şi prin ţară. 
Discuţiile cu ieşenii îmi confirmă acest fapt. Prin urmare, revista o să 
apară cu unele întîrzieri. E drept, ne-au încurcat şi unele „opinii‖ din 
redacţia provizorie. Eu nu sunt de acord să facem o revistă provincială, în 
care să semneze oricine etc. Îmi păstrez ideea că o revistă de valoare, cu 
o idee culturală clară de la care să nu ne abatem (îmi cer scuze pentru 
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această formulare stîngace!). Din păcate, Emil Nicolae şi chiar Cristian 
Livescu sunt uşor dispuşi să publice orice. Le-am propus, totuşi, un 
principiu necesar: să nu intre nici un text, dacă nu suntem cu toţii de 
acord să intre. Apoi, eu vreau să fie o revistă vie, în spiritul generaţiei 
noastre (care n-are pe conştiinţă compromisuri morale), o revistă care să 
n-aibă nimic bătrînicios. E motivul pentru care prietenii mei Piţu, 
Antonesei, Valeriu Gherghel şi alţii ca ei colaborează număr de număr, 
sper nu numai de dragul meu. Vreau să vă mulţumesc foarte mult pentru 
noul text trimis ca şi pentru promisiunea de a ne trimite mereu cîte ceva, 
dacă vă este imposibil să ţineţi şi la noi cronica literară – şi vă înţeleg!  
Am discutat şi cu domnul ulici şi sunt sigur că Uniunea ne va lua sub 
aripa ei. Voi merge la Bucureşti în curînd ( chiar dacă e vară). Am văzut 
că Uniunea se ocupă şi de o revistă care apare la Focşani, dar e o revistă 
de necitit, evident debilă, avîndu-l (se pare) în funcţie pe un oportunist 
bine-cunoscut, Florin Muscalu. Deh! 
 Revista ANTITEZE o să v-o trimit eu întotdeauna în dublu 
exemplar! 
 Numărul de telefon la care pot fi găsit (ca şi domnul Livescu, de 
altfel: s-a mutat şi nu are un nou telefon!): 936/13945. 
 În august, voi pleca în Belgia pentru un timp! Abia aştept! Sper să 
fiu sănătos. E singurul lucru pe care mi-l doresc. Fiindcă toate celelalte 
sunt în stare să le fac. În general, mă simt bine, dar mereu îmi mai este 
teamă de recidive. Oricum, dacă hemoragia se va repeta, ceea ce ar fi 
pentru a treia oară, singura soluţie (mi s-a spus) este numai operaţia. 
Poate că nu va fi cazul! Sau dacă nu va fi de ales, sper să supravieţuiesc. 
Sunt sincer silnicit de noii mincinoşi, de Iliescu şi toţi imbecilii pe care-i 
păstoreşte. Pur şi simplu nu-i suport! N-avem popor, domnule Grigurcu, 
ci doar un caravanserai tribal! Suntem ruşinea Europei, în continuare, şi 
asta numai din cauza lălîiului de Iliescu. Nişte slugi, nişte Ianuşi! Şi 
Moldova aceasta, isterizată de cretinisme. Nu vă spun că articolele pe 
care le-am scris pe aici au enervat tot „boborul‖. M-au căutat, m-au 
sunat, m-au agresat. Cum adică să scriu că mi-e ruşine că sunt 
moldovean?! Cum să vorbesc în halul acela despre „domnul Iliescu‖ şi 
FSN?!. Pînă la urmă, ziarele de aici, ameninţate că le vor da foc dacă mai 
publică textele mele, au refuzat să mai tipărească opiniile. Ca să scap de 
greaţă, traduc, totuşi, o carte de sociologie a lui Francesco Alberoni, 
„Erotismul‖, apărută la Ramsay în 1987. Şi mă bucur de ultimele daruri 
primite din Franţa: cărţi ale lui Kundera şi ale lui Bernard-Henri Levy. 
Sper să vă trimit în curînd ANTITEZE şi să vă dau numai veşti bune! Vă 
doresc o vară frumoasă, aşa cum o vreţi dumneavoastră! 

 Cu cel ma bun gînd, 

     Aurel Dumitraşcu 
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POLEMICI 
„Ovidiu Pecican scrie de toate. Doctor în istorie, a publicat tot 

felul de studii, eseuri, monografii istorice în două sau mai 

multe ediţii, lucrări de europenistică, a îngrijit ediţii din autori 

extrem de diferiţi, e prozator, eseist, a publicat cîteva romane, 

a editat (?!) volume de teatru, a realizat antologii, a publicat 

un volum de poeme, ba chiar şi trei opuri de critică literară...” 

 

 

 

 

D’ale criticii, fără Ioan GROŞAN 
 

un eseu de Mircea A. Diaconu 

 

 Citesc în „Bucureştiul cultural‖ (an VI, nr. 98, 21 septembrie 

2010) un articol semnat de Ovidiu Pecican despre Un om din est, 

romanul lui Ioan Groşan. Nu-i vorbă că autorul ne propune o interpretare 

şi formulează o judecată de valoare, dar ţine să sancţioneze şi statutul, 

precar azi, al criticii literare. În fapt, opiniile lui Andrei Terian, pe care 

le-ar fi denunţat şi Daniel Cristea-Enache, şi ale lui Cosmin Ciotloş i se 

par lui Ovidiu Pecican lipsite de onestitate critică şi de bună credinţă. 

Trecem peste afirmaţia că apariţia romanului lui Groşan ar fi generat „o 

bătălie pentru Hernani între optzecişti şi douămiişti‖ pentru simplu fapt 

că, pînă la urmă, Ovidiu Pecican însuşi consideră că miza apariţiei 

romanului ar fi alta. Totuşi, încă de aici, un şir de formulări aproximative 

– datorate alonjei retorice – ne proiectează într-un spaţiu al confuziilor. 

Să fie vorba despre Daniel Cristea-Enache atunci cînd se vorbeşte de 

optzecişti? Sau este vorba despre Ioan Groşan însuşi? Dar, scriind 

romanul, el, Groşan, nu poartă nici o bătălie cu nimeni. Cît despre Daniel 

Cristea-Enache, ce legătură ar putea avea cu optzecismul? Şi-apoi, de 

unde lupta aceasta între critici optzecişti şi douămiişti? Nu cumva e o 

obsesie sau pur şi simplu un defect de vedere la mijloc? Ori poate, istoric 

fiind, Ovidiu Pecican vede războaie şi tabere bine grupate chiar acolo 

unde nu este cazul. Trecem, astfel, peste faptul că romanul lui Groşan ar 

fi un Hernani, deşi, oricît de mult am iubi hiperbola, romanul acesta, pe 

care l-am citit cu plăcere, ar trebui să producă nişte mutaţii măcar în 

interiorul operei lui Groşan, dacă nu în acela al romanului românesc. Or, 

dacă scrie totuşi un roman, el, romanul, nu aduce mai nimic în plus în 

scriitura lui Groşan faţă de ceea ce ştiam deja. Va fi permiţînd trimiteri la 
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Milan Kundera, cum spune Daniel Cristea-Enache, la I.D.Sârbu sau Ilf şi 

Petrov, cum spune Dan C. Mihăilescu, ba poate chiar la Bohumil Hrabal 

şi Costache Olăreanu, cum crede Ovidiu Pecican însuşi, deşi mă îndoiesc 

(să nu-l uităm, da, să nu-l uităm pe bătrînul Caragiale), dar el ne obligă 

înainte de toate să ne întoarcem către Groşan însuşi, atît pe linia 

fantasticului, cît şi pe aceea a iluminării derizoriului cotidian. Un autor 

care te face să rîzi în hohote sau care glisează cu fineţe dinspre teritoriul 

materialităţii purulente către factologia care, atît de firească, rupe 

zăgazurile raţiunii încît generează uimire nu-i de ici-colea. Un autor care 

se joacă, se amuză şi construieşte spectacole. Cu proza lui Groşan te 

întorci în existenţa adevărată, consecinţă tocmai a mutării concretului în 

expresie. Consecinţă, în fond, tocmai a artei de scriitor. Dar de aici şi 

pînă la un Hernani, oricît am iubi hiperbola, ni se pare o distanţă prea 

mare. 

 Dar nu despre roman e vorba, ci despre limbajul criticului: 

Pecican abandonează ideea unei bătălii pentru Hernani, întrucît la mijloc  

ar fi o altă bătălie: „este vorba mai curînd (dincolo de primul nivel al 

receptării, precizează Pecican) despre bătălia pentru restabilirea 

respectului faţă de roman şi romancieri, despre dreptul acestora la bună-

credinţă şi onestitate critică; dreptul la demnitatea creatorului şi a 

creaţiei‖. De altfel, mărturisesc, aceasta e secvenţa (şi ideea) care m-a 

obligat să intervin, cu riscul de a-l face pe Ovidiu Pecican să arunce, ca 

să zic aşa, mănuşile.Dacă am relua, am spune: publicînd romanul, nu o 

bătălie pentru Hernani va stîrni Groşan, ci o bătălie pentru demnitatea 

criticii. Pare ilogic. Dar, trecînd peste acolada prea mare, chestiunea 

merită discutată. În fapt, Ovidiu Pecican militează pentru respectul şi 

demnitatea scriitorului, pe care le-ar fi lezat criticii tineri, gen Andrei 

Terian. Acesta din urmă ar mai fi atacat un optzecist (pe Alexandru Vlad; 

deducem, deci, că, totuşi, optzecistul avut în vedere mai devreme nu era, 

cum părea să arate sintaxa discursului, Daniel Cristea-Enache, ci Groşan 

însuşi), fapt care-l face pe Ovidiu Pecican să observe că „acest fapt literar 

divers atrage atenţia asupra unei crize de sensibilitate şi nuanţă în 

receptarea romanului actual într-un moment cînd criticii clasicizaţi şi încă 

în viaţă se odihnesc sau îşi fac de lucru prin alte părţi, iar celelalte voci 

autorizate îşi verifică vocaţia prin teritorii beletristice diferite‖. Dincolo 

de insinuarea continuă şi retorica aluziilor în alertă (care-i incriminează şi 

pe criticii clasicizaţi sau cu vocaţie), de reţinut criza de sensibilitate a 

criticilor tineri. Nu ştiu cine duce lipsă de sensibilitate, dar pe cuvîntul lui 

Andrei Terian se poate pune bază tocmai pentru că, dincolo de tehnică şi 

de ştiinţă, la el e vorba şi de sensibilitate. În fond, poate prea puţini critici 

o au. Nu cred să-i lipsească lui Terian. Dar nu fac eu aici o apărare a lui. 
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Deranjant şi insolent e faptul că trage de urechi critica literară, pe Andrei 

Terian, dintre tineri, dar şi pe criticii cu vocaţie sau clasicizaţi, un om 

(din est sau din vest, nu are importanţă) care e, pe teritoriul acesta, un 

amator. Şi o face spunînd că luptă pentru recuperarea demnităţii criticii 

literare. La drept vorbind, mă inflamez degeaba: poate tocmai 

amatorismul îi dă curaj lui Pecican. Oricum, e aiuritor să vezi un amator 

dînd verdicte, judecînd sau incriminînd critici de vocaţie sau critici tineri 

care şi-au cîştigat autoritatea. Mai mult, o face folosind ca argument 

tocmai nevoia de a restaura demnitatea criticii literare şi a onoarei ei 

pierdute. 

 De ce amator? Nu pentru că, într-o efervescenţă demnă de alte 

secole, Ovidiu Pecican scrie de toate. Doctor în istorie, a publicat tot felul 

de studii, eseuri, monografii istorice în două sau mai multe ediţii, lucrări 

de europenistică, a îngrijit ediţii din autori extrem de diferiţi, e prozator, 

eseist, a publicat cîteva romane, a editat (?!) volume de teatru, a realizat 

antologii, a publicat un volum de poeme, ba chiar şi trei opuri de critică 

literară. Preluăm informaţiile dintr-un volum de curînd apărut, aflat la a 

doua ediţie, revăzută şi adăugită. Spunînd toate lucrurile acestea, poate că 

am atins cu adevărat un punct sensibil, punînd într-adevăr în spatele lui 

Pecican marea operă pe care o realizează încă. Ar mai fi de precizat, 

pentru a reveni pe terenul nostru, care sînt exact volumele de critică 

publicate de Ovidiu Pecican. Aşadar, Rebel fără pauză (2004), Puncte de 

atac (2006), Sertarul cu cărţi (2007) şi Reuniunea anuală a cronicilor 

literare (2008). De reţinut cum trece Pecican de la titlurile acelea 

războinice de început către întîlniri, reuniuni de plăcere. Dar şi plăcerile, 

se vede treaba, sînt încă ale unui rebel.  

 De asemenea, de ce amator? Nu pentru că – argument, în fond, 

irefutabil – el însuşi se consideră astfel. Iată: în analiza pe care o face, 

Pecican consideră că „filonul principal‖ al romanului ar consta în 

identificarea „duhului locului (temă ce vine de la Agârbiceanu, 

Sadoveranu şi Rebreanu)‖. Să-i invoci aici pe cei trei prozatori e pur şi 

simplu pierdere de vreme, lipsă de idei. Cu atît mai amuzant că Pecican 

îşi încheie „războiul cronic‖ precizînd că „Ar fi multe de spus despre 

primul roman realist şi parabolic al lui Ioan Groşan. Din lipsă de spaţiu, 

mă rezum doar să-i susţin excelenţa‖. Dar, bine, spaţiul (tipografic) a fost 

pur şi simplu încărcat cu tot felul de digresiuni nerelevante pentru 

discuţie şi pentru romanul lui Groşan. Cine-l împiedica pe Pecican să 

ocupe spaţiul cu analize şi argumente? Nu din lipsă de spaţiu se întîmplă 

lucrul acesta, ci din lipsă de idei, de emoţie, de raţiune critică. Nu-i vorbă 

că această chestiune, a duhului locului, nici nu-i relevantă pentru roman. 

Oricum, pentru Pecican, în spatele cotidianului, a factologiei realiste, 
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groteşti, burleşti se ascunde un scenariu arhetipal. Demonstraţii în acest 

sens nu există. Dar, intuiţie fiind, asta nu lezează demnitatea criticii 

literare. În schimb, precizează Pecican, „Scenariul arhetipal este atît de 

bine disimulat sub aparenţe grotesc-umoristice, încît a putut trece 

neobservat în cercurile comentatorilor specializaţi‖. Prin urmare, el vede 

ceea ce comentatorii specializaţi, cei care atacă demnitatea criticii, nu 

văd. El, un comentator nespecializat. 

 Aşadar, nu amator din aceste motive (suficiente, în fond), sau nu 

numai din acestea. Ci pentru un lucru mult mai simplu: Ovidiu Pecican 

scrie pur şi simplu prost şi analizează, la limita clişeelor, şi mai prost, 

deseori în fraze avîntate a căror logică nu-l interesează. Fireşte că nu va 

înţelege unde e problema – şi dacă am intrat în acest joc, am făcut-o din 

cauza crizei în care se află critica literară, atacată profesionist de 

neprofesionişti. Iată exemplul cel mai elocvent. După introducerea 

referitoare la războiul dintre optzecişti şi douămiişti etc., urmează fraza 

cu care Pecican susţine excelenţa romanului. E piatra de temelie a 

demonstraţiei lui. S-o citim: „De fapt, volumul l din Un om din Est este 

primul voleu dintr-un excelent roman ambientat în finalul dictaturii, 

interpretat polemic – prin recursul la armele ironiei aplicate parabolei – 

în formula unei descentrări de pe politic în direcţia cotidianului 

provincial şi a unei deconstruiri a perspectivei obiectivant istorice în 

favoarea experienţei unor inşi cvasi-anonimi (şi provinciali, şi lipsiţi de 

relief)‖. După această frază, ce-ar mai fi de spus? Ulterior, criticul – care 

vede peste tot parabole – trece la o analiză a evenimenţialului din roman 

şi consideră că „ruperea toaletei sub greutatea directoarei unei şcoli 

ardeleneşti (sic!) prevesteşte surparea autorităţii într-un viitor apropiat, 

fiind o adevărată emblemă a establishmentu-ului comunist‖. Citim 

altundeva: „Este o căutare obstinantă a centralităţii autentice, de fapt a 

salvării din degringolada unui regim politic care a împins în ridicol şi 

minuscul orice tentativă de a trăi demn şi vertical‖. Nu, nu e vorba despre 

căutarea centralităţii autentice, nu e vorba despre vreo tentativă de a trăi 

demn şi vertical, sau nu în acest roman. În viaţa de toate zilele, da; aici e 

mult umor şi deloc morală. Dar asta e deja altă poveste, care vizează 

identitatea literaturii, şi nu a criticii.  

 Ce-ar mai fi de spus? Într-o prefaţă la un volum de studii istorice, 

Pecican precizează: „Probabil însă că nici prezenta ediţie nu va fi ocolită 

de reacţii critice (cum s-a întîmplat şi în cazul primei – sic! – atunci cînd 

istroicii nu au preferat – sic! – să tacă), lucru firesc într-o atmosferă în 

care libera dezbatere a ideilor rămîne predominantă. Dialogul ştiinţific 

rămîne posibil însă doar în interiorul aceluiaşi joc intelectual şi civic 

bazat pe respect reciproc şi pe o etică a dialogului comună părţilor. 
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Autorul îşi rezervă dreptul, în consesns cu aceste atitudini, să răspundă 

numai întîmpinărilor survenite de pe poziţii similare, fără a face rabat de 

la nivelul argumentării, de la convenţiile politeţii formulărilor şi de la 

respectarea celuilalt‖. Aşadar, iată-l aici pe Ovidiu Pecican restaurînd  şi 

statutul, demnitatea chiar, a polemicii. Dacă va răspunde acestor 

observaţii, din două una: ori îmi dă dreptate şi replica ar deveni inutilă, 

ori va considera că nu ne aflăm pe aceleaşi poziţii şi va tăcea. În tot 

cazul, bătăios, războinic, Pecican atacă, de obicei, din orice poziţie, 

indiferent la tonul şi cuvintele sfătoase abia citate. De curînd, într-un 

număr din „Verso‖ (an 5, nr. 83, 16-30 aprilie 2010), îi răspunde lui 

Sorin Lavric (tot douămiist, domnule Pecican?) sugerîndu-i să nu intre pe 

un teritoriu, al istoriei, pe care nu se pricepe, amator fiind. „Domnule 

Lavric, aoleu, avem aici un impas conceptula. Reformulaţi, vă rog, pe 

înţeles, cum stă treaba. Sau definiţi mai clar. Sau, dacă mai bine de atît 

nu merge, nu aţi vrea să aveţi amabilitatea să îi lăsaţi pe alţii cu astea?‖. 

Pe bune, domnule Pecican, nu ar fi mai bine să îi lăsaţi pe alţii să se 

ocupe de critica literară, fie ea şi de întîmpinare, fie ea şi făcută de 

douămiişti, consacraţi sau inşi cu vocaţie, şi să vă retrageţi acolo unde nu 

mai sînteţi amator, ci profesionist? 
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“Sunt o epavă 

doar umbra mă mai rabdă 

e aceeaşi dădacă tomnatecă şi ascultătoare 

precum era când mă lungeam în poala ei cerându-i de 

mâncare...” 

 

 

 

 

Poeme de Lucian Alecsa  
 

Fratele meu geamăn 
Fratele meu geamăn îmi reclamă identitatea  

cică într-o încăierare pe care am fi avut-o în placentă 

ne-am fi amestecat identităţile până la epuizare 

astfel ne-am născut doar unul şi ală sunt eu;  

el, umbra mea, 

poate fi recunoscut doar în zilele cu soare 

şi-l pot topi în absenţă ori de câte ori am chef. 

E mult prea multă fantezie în această aserţiune  

s-o iau de bună 

dar poate că are şi-un dram de adevăr căci 

gândurile mele nu au nicicând un început concret, 

când le absorb din univers  

sunt bicisnice şi ofilite de parcă ar fi fost cândva gândite, 

au tulpinile spinoase şi rădăcinile pline de sânge 

cele mai multe dintre ele îmi subminează firea 

se dau la mine şi-mi şterg ideile de sensul lor primar   

ştanţându-le cu fierul roşu al raţiunii. 

e tot mai trist când limita îţi îngroapă felul de a gândi divin, 

e primul pas împiedicat spre nefiinţă 

de aceea moartea se culcuşeşte-n noi 

odată cu mucilagiul din placentă. 

de multe ori rămân în afara oricărui timp concret 

e semn că o altă entitatea îmi poartă rostul 

cu toate astea nu-i rău deloc 

mă simt asemenea unui atom de oxigen în plămânul lui Dumnezeu 
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dau şi mai multă respiraţie confuziei de-a fi doar o simplă iluzie 

aruncat de-aiurea din transparenţa morţii în braţele materiei 

la o adică chiar pot jura pe viaţă 

nici inima, nici capul nu-mi aparţin pe de-a-ntregul 

şi nici degetele lungi ale mâinii 

toate organele sunt duplicate spre a fi cândva împrumutate 

carcasa mea nu-i decât un borcan cu formol 

de formă umanoidă  

devenind şi obiectul înstrăinării mele de tine. 

Fratele meu geamăn, fii sigur, moartea ne va  recunoaşte 

ne va schimba din nou identităţile 

nu mă taxa degeaba, nu mă acuza-n deşert 

suntem două jumătăţi desfigurate ale aceluiaşi sictir lumesc! 

 

Toxiinfecţie onirică 
E-o toxiinfecţie onirică în univers 

Dumnezeu a hotărât ca de astăzi înainte 

în minţile naivilor să nu mai înmugurească nici un  vis 

fie el şi benign, 

toate vor rămâne doar sub controlul strict al lucidităţii. 

Ciudat, motivaţia mi se pare mult prea simplă 

pentru a fi luată în seamă: 

„cică naivii n-ar avea anticorpii demenţei  

care să le echilibreze fanteziile şi să le protejeze raţiunea 

în faţa fantomelor răpitoare.‖ 

La fel de bizară mi se pare şi comparaţia: 

„mintea lor e ca un ţarc în care se hârjonesc în uitare  

tot felul de pui de bogdaproste 

expuşi în permanenţă păsărilor de pradă.‖ 

Sunt sigur, se vor găsi tot felul de teribilişti 

care să contrazică retorica divină 

printre ei, unul sunt chiar eu 

o viaţă întreagă cu fluierăturile mele am izgonit toţi dracii din biserici 

i-am făcut pe popi să scuipe-n sân şi să-şi îndrepte paşii spre credinţă 

şi acum să mi se taie raţia de fantezie  

e un gest mai mult decât abuziv 

fie că are caracter absolut. 

M-afund în somn ca-ntr-o baie de nămol 

să fiu o simplă lipitoare nebăgată-n seamă 

încerc astfel să păcălesc vigilenţa Domnului 
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îmi arunc toate gândurile în cosmos 

să nu devin cumva suspect  

să fiu pe zero în cazul în care voi fi somat să abdic 

mă întorc atent spre univers cu spatele 

lăsând să geamă ca un porc înjunghiat 

preaplinul trup al întunericului 

faţa somnului e tot mai îngrijorată 

mici riduri de înverşunare îmi trezesc spasme şi spaime 

degetele butucănoase ale lucidităţii îmi pipăie din când în când crisparea 

„e vai şi amar de visul care doarme 

chircit în lărgimea neputinţei!‖ 

aceasta fu rostirea unui orătănii translucide 

ceva mai mare decât un bob de linte coaptă 

dau să mă şterg pe ochi 

dar, mai ia văzul de unde nu-i ! 

nici ţipenie de imagine prin preajmă 

mă rog la mână, cum mă rugam cândva la sfinţi 

să-mi scoată din găoacea minţii cel puţin un smoc de soare 

să-l simt ca pe o inocentă palpitare 

mai vreau să-mi supureze visul chiar un coşmar sau două 

cu şerpi încolăciţi de gâtul meu  

şi cu mânuţa morţii măsurându-mi pulsul 

nu dau înapoi, mă simt deja o simplă plantă agăţătoare 

rânjind ca o dementă la acel arac înfipt în măduva luminii 

ce-mi ţine viu doar nervul clorofilei 

mii de cerculeţe îmi înfrunzesc în jurul frunţii  

sunt baierele demenţei 

de care mă va prinde chiar dracul  

când va fi să dea de lut cu mine a doua oară. 

Dar vai, 

dincolo de vis doar tulburarea minţii ce mai naşte monştri 

pitici schilozi cu capete de ceară 

pe care-i îngrijesc cu râvnă eu cel fără trup şi fără de suflare;  

îi spăl cu mâl pe faţă, îi ţesal cu spini de laur pe cocoaşă 

să fie mai urâţi ca moartea 

ca nu cumva să-mi trezească din somn visarea 

să mă intoxic precum dementul cu propriile mele gânduri. 
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Sunt o epavă 
Sunt o epavă 

doar umbra mă mai rabdă 

e aceeaşi dădacă tomnatecă şi ascultătoare 

precum era când mă lungeam în poala ei cerându-i de mâncare 

cu frunze verzi de brusture îmi şterge broboanele de spaimă de pe frunte 

îmi tamponează coşmarurile cu fel de fel de ceaiuri şi cu descântece 

Iaca, moartea începe să-şi exprime îndumnezeita taină 

aglutinează toate gândurile 

cu mic, cu mare, şi cele livide, şi cele geniale 

formând o halcă mare de cuvinte 

pe cât de deşirat mi-a fost destinul 

apoi i-o pune-n cârcă beteagului de suflet 

de atâta greutate îi trece sternul direct prin inimă 

o  primă revelaţie 

un cor de îngeri albi mă desemnează medic 

îmi pun un bisturiu de os în mâna dreapta 

care de fapt de mult nu mai era a mea 

a mea fusese cangrenată cu inima odată. 

Iaca, mă îndeamnă trepăduşii Domnului să le salvez prezenţa 

precizia nu-mi lipseşte, iar mintea încă nu-i piftie 

din prima încercare decupez doar nervul optic al luminii 

hemoragie mare, globule albe, roşii, în gâlgâituri masive 

umplu în grabă bolul de aur al demenţei 

raiul era deja ruină 

ajunsese ca nişte draci împieliţaţi să-l profaneze,  

să urle şi să ţipe, să  joace şotron şi ţonţoroiul 

nici iadul nu era mai bine 

era o gură carnivoră ştirbă cu-o masticaţie incertă 

dura o lună-două să înfulece pe îndelete un simplu păcătos 

era cu mult mai simplu dacă ai fost cândva un credincios pufos 

erai halit din prima, fără să simţi c-ai fost 

În grădina din spatele cerului 

era o mare hărmălaie de trupuri proaspăt jupuite 

toate puse la uscat pentru eventuala lor reciclare 

le dădeau târcoale draci betegi cu limbile scoase  

şi corbi imenşi cu ciocuri oţelite 

nici nu m-am sinchisit când un asemenea hulpav  

mă înşfăcă de ţeastă şi mă trânti de-un nor 
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m-am simţit ca după un duş rece  

e un sentiment ciudat,  

e ca şi cum moartea te-ar resuscita cu patimă 

şi tot aerul universului ţi-ar ataca spontan plămânii 

mă tot gândesc prin gândurile altora 

că umbra e-o dădacă bună  

şi numai ea e cea care mă leagănă prin carnea moartă 

pe buletinul meu deja e înregistrat un altul 

cu aceeaşi meclă, dar ceva mai breaz 

ciudat, îmi poartă până şi amprenta destinală 

se spune că ar fi un drac cu-n secol şi ceva mai tânăr  

mai violent şi chiar barbar 

c-ar fi dispus să-mi seducă umbra 

deposedându-mă până şi de draga mea dădacă. 

 

Sânge cald 
Un gând curat îţi face moartea mai plăpândă şi raiul mai încăpător 
pluralul lui o şi trimite un secol, două la plimbare 
îţi dă răgaz să-ţi numeri amantele şi banii  
timpul castrat îţi geme sub picioare 
nu-i da atenţie, din rana lui poate să-ţi crească ramuri 
lasă-ţi mâinile libere, îmbrăţişează-ţi sufletul cu ele 
cântă-i de jale, aşteaptă să-ţi deschidă umbra 
ca pe o păstaie coaptă, va fi un ritual sălbatec   
nu te speria, vei avea în nări un damf de şoarece plouat 
aşteaptă să-ţi crească la loc o altă înfăţişare  
cu mult mai trainică şi mai răbdătoare 
poate fi chiar cea adevărată 
încă nu ştim ce se întâmplă în formele nestinse ale firii 
mereu se războiesc tâlharii sufletului cu lutul de pe oase 
se coşcoveşte cerul când Moarte pre Moarte calcă 
în vâlvătaia nopţii doar vameşii cer şpagă 
câte un ochi, câte o ureche sau chiar o frunte cu gânduri plină 
se face bişniţă pe faţă, fără ca Duhul Sfânt să intervină 
se întorc din drum şi sentimente pure 
cică s-au dat betege şi n-au intervenit când singur mi-am pus laţul 
e tot mai veşted timpul 
ninge prea des cu resturi de placentă moartă 
otrăvind cu sânge cald seninul 
aştept cu nerăbdare să se deschidă cerul 
să fiu moşit a doua oară 
de aceeaşi viaţă chioară. 
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Strănutul morţii 
Cancerul mi-a pus moartea la ureche  

ca pe scoică de apă dulce 

să-i ascult în linişte susurul  

şi să nu mai dau înapoi din faţa destinului 

mi-au trecut prin minte tot felul de imagini 

cu mine-n pruncie, dar şi cu mine bătrân 

opintind  la vâsle pe valurile neantului 

având în loc de cap o cupolă de schit 

împodobită cu arhangheli şi îngeri de tot felul 

mi-a încremenit văzul pentru o clipă 

în timp ce mă refugiasem în trupul unei pantere   

eram în plin elan pe o mirişte dalbă în căutare de pradă 

de fapt eram atât felina cât şi căpriorul înspăimântat 

a fost pentru prima dată când am dat cu ochii de-o dublă capcană 

era ca un ghiol fără fund şi un stomac flămând 

în care bolborosea de zor fermentul morţii 

acoperit cu-o peliculă foarte subţire de azur 

în fundătură numai mâl şi prigoană 

se compostau dracii între ei ca rechinii 

nu era linişte nici cât pentru o lacrimă sau pentru o gură de aer 

o moleculă de oxigen hrănea şi câte doi plămâni deodată 

mi-am recunoscut inima 

era un crustaceu de mărimea unei lopeţi 

ce-şi sfredelea culcuş într-o stâncă de sare  

o boare caldă cu iz de sânge-n clocot 

îmi îmblânzi spontan curiozitatea 

din pântecul pământului se ivi chipul meu gol pe dinăuntru 

eram un adevărat cofraj uman din piele arsă 

aşteptând cu limba scoasă 

ca Dumnezeu să-i toarne sânge, carne 

şi viaţă proaspătă fără de-o altă moarte. 

N-a durat mult cosmetizarea 

a început cu fruntea, faţa, nasul, gura 

limba deja o aveam în dotare 

iar când trecu la măruntaie fu chiar foarte simplu 

ştiind lecţia încă de la facerea lumii 

le aşeză la loc în câteva secunde 

se împotmoli niţel la inimă 

uitase pe ce parte a corpului îi este locul 

noroc de Duhul Sfânt 
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că de îndată îi desenă în aer anatomia lui Adam 

apoi suflă asupra mea cu respiraţia unui leu în goană 

brusc m-am ridicat în capul oaselor fără să tulbur mormântul 

şi-am tăiat-o ca împuşcatul spre cerul aromat 

unde trei îngeri dalbi mă moşiră pe loc 

îmi secţionară ombilicul cu tăişul unei raze 

apoi mă tămâiară pe rană şi pe creştet  

rugându-se să nu adorm cumva în nişa dintre vieţi 

mă îmbăiară în apă fiartă şi agheasmă  

ca să mă uite dracul chiar de tot 

apoi mă procopsiră cu două aripi grele ca de plumb 

şi-o spaimă neagră şi uşor obeză 

subit mi se dezgheţară nervii, pielea, muşchii 

iar sângele ţâşni prin vene în gâlgâituri solemne 

îmi vine să strănut 

îmi este teamă să nu trezesc cumva a doua oară Moartea 

şi apoi s-o iau în rotocol de la început. 

 

Noapte mahmură şi neagră 
 După o noapte mahmură şi neagră  

abia de-mi pot trage trupul de pe gresie 

e  greu ca un sac de balast 

Şi uite, că nici întreg nu-i 

o ureche zace înecată pe perna plină de vomă 

un ochi se zbenguie pe tavan 

îşi aleargă văzul după o muscă albastră 

crezând că-i un înger beteag 

o iau spre baie pe vârful degetelor 

ca nu cumva să-mi plesnească timpanele sub tălpi 

calc uşor peste prag 

precum aş trece hotarul spre lumea cealaltă 

în cap îmi ciripesc nervii în draci 

gâtlejul îmi sfârâie asemenea unui ceaun de jumări la foc încins 

aerul are tot mai multe aşchii 

alveolele pulmonare plâng ca nişte copii abia înţărcaţi 

mi-am tras cerul albastru sub limbă  

cică numai aşa poate fi absorbit pe de-a-ntregul 

e acru ca zeamă de varză 

face bine la maţe şi alungă tristeţea 

soarele ipocrit ce se împlineşte chiar sub ţeasta mea 
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ca un şacal flămând îmi miroase obsesiile 

le jupoaie şi le lasă pradă gândurilor hulpave 

ţărmul raţiunii se îndepărtează de fiinţa mea vie 

sufletul tremură ca o piftie 

aduce tot mai mult cu-n hipopotam împăiat 

e hâd şi nu mai are reacţii 

e burduşit cu răşină de brad şi scrum de senzaţii tari 

o infirmieră drăguţă 

purtând o bonetă ipocrită pe frunte 

îl pansează cu lapte de capră 

fiind considerat un foarte bun antioxidant 

mă apucă un dor nebun de durere 

vreau să mi-o trag amantă pe vecie 

îmi chinui instinctele, le excit cu fierul de călcat 

doar vântul îmi tremură prin scăfârlie 

pesemne că e ultimul meu gest ratat 

nu am nici un motiv să mai cred în beţie 

nu mai am nici un motiv să mai cred în pustie 

odată ce pielea îmi trage trupul la loc în locaş 

şi visul îşi câştigă întâietate pe făraş 

adio huzur şi demenţă. 

 

  

              Din volumul “Viaţă mahmură şi neagră”, în curs de apariţie 
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„Am plecat spre birou după reportofon, să facem interviul. L-

am căutat, dar parcă nu eram în biroul meu, ci parcă într-o vilă 

de pe malul Adriaticii, l-am căutat până m-am trezit. Poate că 

Gigi Becali mă aşteaptă şi acum pe locul viran plin de pălămidă 

şi praf, reparând cu levierul Maybachul şi visând cu ochii 

deschişi la revista lui personală....” 

 

 

 

Trei proze de Dumitru Augustin Doman 
 

Marţi în zori am fost ministru de Interne 
 Luni seara, era cât pe ce să-mi schimb viaţa. Liniştea căminului 

meu s-a făcut ţăndări. La început, a apărut pe micul ecran Liviu Dragnea 

care şi-a anunţat demisia de onoare de la conducerea Ministerului de 

Interne şi al Administraţiei; din motive de onoare, desigur. 

         Şi, cum stăteam noi în patul conjugal şi butonam în deplin consens 

telecomanda, hop! pe burtiera unei televiziuni apare anunţul cu 

majuscule: MINISTER CAUTĂ MINISTRU! Chestia asta m-a făcut să 

casc şi mă pregăteam de somn profund. Dar cum - se ştie - în spatele 

oricărui om mare se află o femeie puternică, de lângă mine puternica 

soţie mi-a dat un ghiont: "Bă, acum e momentul!" "Poftim?" am mormăit 

eu pe jumătate în braţele lui Morfeu. "Scoală!" a venit ordinul. "Păi?" 

"Ce, păi?!" 

         Soţia mea cea legitimă a aprins luminile în toată casa, cum nu se 

mai întâmplase de la nuntă, şi a scos din debara valiza cu care socrul meu 

a ajuns în cel de-Al Doilea Război Mondial până la Cotul Donului. A 

şters-o de praf şi a început s-o burduşească bine cu ciorapi, chiloţi tanga, 

cămăşi în carouri, verde cu albastru marin, sacouri, pantaloni de velur, 

pulovăre pe gât... "Dimineaţă să fii la PSD şi să nu revii la Curtea de 

Argeş decât ministru de Interne, să vuiască strada Vlad Ţepeş". Nu era 

loc de împotrivire. 

         M-am îmbrăcat, cică decent, mi-am luat valiza de culoarea verde 

praz şi pe-aci ţi-e drumul! Mă simţeam ca Nică a Petrei pornit spre 

seminarul de la Socola. Când să ies, nevasta m-a întors din drum: "Ia 

sticla asta de ţuică de Pieleşti, de la prietenul tău Marian Popescu. 

Geoană, sătul de whisky, s-ar putea să ia darul tău ca pe un gest 

patriotic... Dar să nu te-apuci s-o bei tu pe drum! Nu fi prost!" Hm! cred 

că avea dreptate. Aşa că am pus bidonul în valiză, între chiloţii albi şi 

ciorapii negri. Când să ies, mi-am adus aminte că nu mi-am luat CV-ul. 

http://blogdoman.blogspot.com/2009/02/marti-in-zori-am-fost-ministru-de.html
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Am deschis computerul şi l-am printat. Era/este un CV de prozator de 

Curtea de Argeş. M-am strâmbat ca un cimpanzeu. "Lasă că e bun!" m-a 

încurajat Valentina şi mi l-a pus în valiză, peste bidonul de plastic. Apoi: 

"Ştii unde e sediul PSD?" Cum să nu ştiu? În anii 70 acolo era sediul 

Uniunii Scriitorilor. De acolo mi-am luat primul onorariu - 360 de lei , ce 

bani! - pentru o povestire publicată în Luceafărul. 

         Cu o maşină de ocazie am ajuns într-o oră la Piteşti. Am stat încă 

vreo oră la o cafea în autogara de peste stradă de gara de sud. Când ne-

am strâns 17 bolnavi de insomnie, ne-am îmbarcat într-un microbuz şi-

am pornit spre eterna şi fascinanta capitală Bucureşti. Peripeţiile, 

asemănătoare cu cele ale lui Karl Rossman din America lui Kafka, nu 

merită neapărat narate; cel puţin nu aici. 

         La orele cinci şi 15 minute mă aflam la intrarea în fostul sediu al 

Uniunii Scriitorilor din anii 70, la fostul sediu al Ambasadei Irakului din 

anii 80, la actualul sediu al partidului de guvernământ PSD. După bătăi 

îndelungi în poartă, un domn paznic cu ochii cârpiţi de somn vine şi-mi 

întredeschide. "Bună seara, zic, ...adică bună dimineaţa! De la Curtea de 

Argeş vin, din prima capitală a Ţării Româneşti. Îl caut pe domnul 

Geoană". "Domnul Geoană a plecat cu toată suita acum două ore după o 

şedinţă, cum să zic, cam furtunoasă. He-he, o noapte furtunoasă! l-aţi citit 

pe Caragiale?..." "Bine, aş putea vorbi cu dumneavoastră...dar nu în 

poartă". "Domnule, zice concesiv portarul, te văd om serios şi obosit, hai 

în cabina mea!" 

         Ne-am dus în cabina strâmtă a portarului unde la un casetofon, în 

surdină, se auzea un cântec vag trist: "Mândră floare trandafir, în viaţă 

eşti musafir/Ori eşti trist, ori te petreci,/Pân la urmă tre să pleci..." Hm! 

         Am intrat direct în subiect: "Domnule, am venit pentru postul 

liber". "Care?" mă întreabă buimac primul om de la intrarea în sediul 

central al PSD. "Ei, care? Cel de ministru de la Interne". "Eu ştiu? 

Credeţi că aveţi vreo şansă?" "De ce nu? Sunt forţos, vreau să fac 

reformă, am sânge în instalaţie, cum zice viitorul meu coleg Radu 

Berceanu, sunt populist, cunosc mai de departe nişte baroni locali..." 

Portarul, pragmatic: "Domnule, eşti bazat?" "O, desigur! Ai nişte pahare 

de unică folosinţă?" "Da, unele rezistente, de doi ani tot beau cu ele". 

Atunci, scot ţuica de Pieleşti, scrie şi cu carioca pe ea originea, şi umplu 

pe jumătate paharele, să putem alege între optimism şi scepticism..." 

Portarul vede jumătatea goală a paharului: "Domnule, cum ai zis, 

Augustin!... Crezi că Geoană va aprecia ţuica asta?" Eu, văzând 

jumătatea plină: "De ce nu? E ţuică românească, de-a noastră, din popor, 

din prune Anaşpet." 
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         Degustăm noi ce degustăm, pe Şoseaua Kiseleff trece câte o maşină 

cu număr de Corp Diplomatic, cu 130 de kilometri pe oră, iar pe la 6:00 

dimineaţa, la golirea completă a bidonului, portarul întrerupe negocierile: 

"Domnu Augustin, nu cred că sunteţi potrivit pentru post". "Şi de ce, mă 

rog?" "Păi pentru că să-ţi spun un secret: pe aici au trecut mulţi. Aveau 

cravată roşie, costum Armani, whisky de douăzeci de ani... Păi, mata vrei 

să iei postul ăsta cu un bidon de ţuică de...cum mama dracului ziseşi..." 

"De Pieleşti, să trăieşti!" "Ei, da. Fugi, domnule de-aci! De asta ai 

venit?". Mi-am adus aminte brusc de legenda care spune că Arghezi - 

prin anii 59-60 - a trecut pe la un demnitar din Comitetul Central care l-a 

întrebat: "Vă pot oferi ceva, maestre? Ce vânt v-aduce pe la noi? Vă pot 

da ceva din partea partidului?" "Ei, nu, tovarăşe, am trecut să dau o 

băşină!" 

         "De asta ai venit?" repeta scrobitul şi somnorosul portar de la sediul 

central al PSD. "A, nu, i-am răspuns. Am venit să dau un pârţ". Mi-am 

luat valiza verzulie şi-am plecat pe şosea la vale. 

         Aşa am fost eu ministru de Interne în zorii zilei de 3 februarie 2009.  

 

 

Revista lui Becali 
         Dormind mult, visezi mult şi îmbârligat, dai de lucru discipolilor lui 

Freud şi Jung. 

         Azi-noapte am păţit-o eu. Eram pe-un maidan însorit, cu iarbă arsă 

de căldură şi praf până la glezne. În mijlocul locului viran se afla un 

Maybach cu capota ridicată. Cu mânecile suflecate opera la motor, aţi 

ghicit, Gigi Becali, asistat de un şoricar maroniu care dădea din coadă şi i 

se uita în ceafă. M-am apropiat de magnat şi i-am zis timid: "Domnule 

Becali, aţi vrea să-mi acordaţi un interviu?" 

         "De la ce ziar eşti, bă?" 

         "De la un ziar judeţean (hm!), dar sunt şi redactor-şef la o revistă 

literară". 

         "O revistă literară? N-o vinzi? Echipă de fotbal mi-am luat, partid 

mi-am cumpărat, de ce nu mi-aş lua şi o revistă! Ce zici?" 

         "Păi,...ce să zic?" am răspuns eu încurcat. 

         "Cât ai vrea pe ea?" 

         "Păi, să zicem 100 000 de lei".  

         "Bă, tu îţi baţi joc de mine? Eu îţi dau un milion de euro. Da' să 

scrii sub titlu cu litere mari: REVISTA LUI BECALI". 

         "Dar eu rămân redactor-şef?" 

         "Da, bă! Numai că revista e a mea". 

http://blogdoman.blogspot.com/2011/02/revista-lui-becali.html
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         Am plecat spre birou după reportofon, să facem interviul. L-am 

căutat, dar parcă nu eram în biroul meu, ci parcă într-o vilă de pe malul 

Adriaticii, l-am căutat până m-am trezit. Poate că Gigi Becali mă aşteaptă 

şi acum pe locul viran plin de pălămidă şi praf, reparând cu levierul 

Maybachul şi visând cu ochii deschişi la revista lui personală. 

 

Preşedinte în bălării la Scorniceşti 
         Televiziunea poporului OTV ne-a înnebunit în vara asta că 

Ceauşescu trăieşte nu ştiu unde, într-o ţară care începe cu A sau cu C, în 

Angola, în Coreea de Nord, în Cuba, în Abhazia sau mai ştiu eu unde. 

Am acuzat de prostie, dar mai ales de şmecherie televiziunea şoricelului 

din Caracal. Însă nu, tovarăşul trăieşte. Dar nu în ţări de exotism pline.          

Ei nu, Ceauşescu are 91 de ani şi trăieşte la Scorniceşti. Alaltăieri - după 

cum mi-a povestit o sursă! - bătrânul stătea pe prispa casei, mascat de 

bălăriile înalte din curte. Stătea într-un tron de nuiele şi bătea flecuri la 

nişte ciubote. "Măcar acum să ucenicesc şi eu, să-mi onorez renumele!" 

se scuza el.  

         În faţa casei -  o delegaţie de oameni responsabili, unul şi unul, toţi 

căciulari, toţi patrioţi, o delegaţie în genunchi. Printre ei îi recunoştea 

sursa noastră pe Ştefan Andrei, Ion Dincă (a murit? ce contează!), Emil 

Bobu, Adrian Păunescu, Dan Zamfirescu, Paul Everac, Ion Cristoiu, 

concetăţeanul meu Gheorghe Ungureanu şi mulţi alţii. Stăteauu în 

genunchi şi se milogeau: 

         - Stimate şi iubite tovarăşe Ceauşescu, vă rugăm să acceptaţi să 

candidaţi în noiembrie, ţara se duce de râpă, marinarul ăsta nebun 

desăvârşeşte ceea ce a început trădătorul Iliescu! Trebuie să curmaţi 

capitalismul ăsta sălbatic, mai avem de făcut diguri, fabrici şi uzine, 

şosele şi cenacluri înflăcărate, vă rugăm din suflet!..." 

         În timpul acesta, o infirmieră agro-industrială din oraşul agro-

industrial Scorniceşti îi scoate de sub tronul de nuiele o ploscă plină şi-i 

pune la loc una curată.  

         - Nu pot, tovarăşi. Vă mulţumesc pentru încrederea acordată, dar nu 

mai pot. Vedeţi şi voi, mă cac pe mine!... 

         - Ba puteţi, stimate şi iubite tovarăşe secretar general, preşedinte pe 

veci al ţării şi preşedinte al Consiliului de Stat, al Frontului Unităţii 

Socialiste şi al altor Comitete şi Comisii etc. Căcatul dumneavoastră e de 

aur, ca şi epoca care cu mândrie patriotică aţi condus-o... 

         Adrian Poetul Minune i-a compus pe loc o odă şi i-a recitat-o 

tunător, mobilizator, plin de patos şi de iubire înflăcărată.  

         - Frumos le zici tovarăşe Păunescu. Dar Vadim Tudor unde e, el de 

ce nu vine? 

http://blogdoman.blogspot.com/2009/08/presedinte-in-balarii-la-scornicesti.html
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         - Nu vine, că candidează şi el, iertaţi-mi cacofonia, că candidează să 

înşele vigilenţa duşmanilor ţării, că candidează ca un iepure al 

dumneavoastră la proba de 10 000 de metri de la Daciadă. 

         La Scorniceşti, alaltăieri era soare, era cald, iar tovarăşul Nicolae 

Ceauşescu bătea cuie în tălpi. Cât priveşte candidatura, sursa n-a mai 

apucat să afle ce s-a hotărât, că securiştii au prins-o în bălării şi-au 

chelfănit-o de nu s-a văzut. Dar ce mai contează. Mai sunt acolo vreo 

două-trei luni şi vom afla dacă scăpăm sau nu de capitalismul sălbatic. 
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Şi-aşa vorbir-o viaţă poetul şi cuvântul 

Tot împroşcând hârtia cu pete şi cu spuza 

Nimicului din ei şi murdărind vestmântul 

Principiului în sine… Aşa se duse Muza! 

 
 

 

 

 

 

 

…ş-un argument 
 

un poem de Christian W. Schenk 
 
Poetul 

Voinţa ce mi-ai dat-o prin fraze şi simboluri 

îmi macină destinul ce se scufundă-n goluri 

ce-mi depăşesc puterea credinţei de credinţă, 

te rog dă-mi începutul ce nu fu-ncă voinţă. 

 

Cuvântul  

Ţi-am dat tot ce n-au alte făpturi,  

un strop din mine  

şi tu refuzi cadoul divin fără ruşine? 

 

Poetul    

Cum poţi numi un lucru  

ce mi l-ai dat din nou 

după prima geneză?  

Cum poţi numi cadou? 

Adevărat e faptul că am voinţa stelei 

de a zdrobi pământul  

şi frunza rămurelei, 

o am fără voinţa de a o fi dorit 

c-am vrut sau nu,  

mi-ai dat-o,  

cu ea m-ai oropsit 

şi-mi învelesc tot golul avut în plinul meu 
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de fericiri avute, 

 nu ca acest clişeu. 

 

Cuvântul  

De ce nu-ţi place viaţa fără de pocăinţă 

când poţi urni adâncuri  

şi lumi cu-a ta cu voinţă? 

 

Poetul   

Voinţa libertăţii  

înseamnă a fi moral 

moralitatea-nseamnă a fi raţional 

şi toată cavalcada stagnată  

în Mereu 

îmi smulge neputinţa  

şi mă apasă greu. 

 

Cuvântul  

A fi moral te doare?  

Crezi că nu eşti întreg? 

Explică-mi ce te-apasă,  

spune-mi ce nu-nţeleg! 

Poetul   

Mă-ntrebi ce nici tu singur  

prin mine nu-nţelegi 

şi tocmai cu-ntrebarea ce-ai pus-o  

te închegi 

în neputinţa fiinţei  

pe care-ai aruncat 

întreaga ta neştire  

dospită din păcat. 

Sincer să fiu răspunsul îl caut în întrebare 

dar întrebarea este răspunsul prin uitare, 

deci binele şi răul se-ngeamănă plăpânde 

în adâncimea frazei că nu-ţi mai pot răspunde. 

 

Cuvântul  

Cred că-nţeleg problema.  

Dacă îţi iau morala 

lăsându-ţi doar voinţa  

ţi-ar place învoiala? 
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Poetul   

Nu cred că-mi va convine! 

 

Cuvântul         

La fel m-am şi gândit  

punându-ţi întrebarea.  

Deci ce te-a oropsit 

nu e numai morala  

ce-ţi asupreşte vrerea 

ci libertatea vrerii.  

Ce faci cu ea?  

Durerea 

de-a hotărî morala numai prin libertate 

e vrere cu cătuşe  

şi cu partinitate? 

Ce-i rău în libertatea de a avea o vrere? 

 

Poetul   

Mult prea suprema ştiinţă  

că mi s-a dat putere 

să întregesc păcatul,  

şi nu vreau să-l sporesc 

prin libertatea vrerii.  

Vreau numai să iubesc! 

 

Cuvântul  

Prin dragoste de oaste,  

prin dragoste de lume, 

prin dragoste de tine  

şi dragoste de Nume? 

Tu nu-nţelegi esenţa moralei când iubeşti! 

Dacă nu vrei păcatul, de ce păcătuieşti? 

 

Poetul   

De ce?! Nu ştiu.  

Păcatul vine pe nechemate 

rupându-mă de mine,  

furând cele-nvăţate 

şi nu-n cele din urmă  

de multe ori îmi place 



133 

 

să schimb şi faţa zilei  

şi dorul meu de pace. 

Ispita e prea mare ca să mă pot abţine 

şi-atunci prin răutate 

 mă simt cu mult mai bine. 

 

Cuvântul  

Dacă, cum spui, ispita  

te smulge de voinţă 

atunci nu e voinţă,  

c-o faci fără ştiinţă 

şi ce nu se supune ştiinţei  

e vecină 

cu siguranţa vrerii  

căci vina n-are vină 

 

Poetul   

Sunt sigur că păcatul  

e doar un handicap 

supus voinţei oarbe  

de care pot să scap. 

De vrei cu dinadinsul  

să-ţi speli faţa cinstită 

atunci totu-i posibil  

şi stai peste ispită. 

 

Cuvântul 

Dar tu ştii că voinţa  

pe care-o ai e tare 

şi dacă-ţi dai silinţa  

va fi cu mult mai mare! 

 

Poetul  

Dacă sunt sincer nu ştiu  

căci sunt doar muritor 

puterile mă lasă din când în când.  

Seducător 

e sfinxul ispitelor de rele,  

dar ştiu cu siguranţă 

c-am încercat să-mi apăr  

puterea şi speranţa 
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imaculatei vreri din mine  

şi atunci sunt mulţumit. 

 

Cuvântul  

Deci nu eşti încă sigur  

dac-ai păcătuit? 

Concret rămâne faptul  

că ai rămas curat 

în suflet şi în faptă.  

De ce eşti disperat? 

 

Poetul   

Desigur e posibil,  

însă probabilitatea 

să-mi fi trădat menirea  

îmi smulge libertatea 

de-a mă încrede-n mine  

şi vezi,  

la o adică 

îmi voi vedea păcatul  

iar fapta-mi face frică. 

 

Cuvântul  

De ce te îngrozeşte gândul absurd şi mic 

că poate odat' în viaţă ai fi păcătuit? 

 

Poetul   

De ce?Nu ştiu.  

Dar poate gândul că după moarte 

pedeapsa-ţi va fi cruntă  

şi totuşi tu departe 

vei fi, printre cei vii.  

Ce-ţi va păsa de mine 

c-am fost şi eu odată aici,  

vorbind cu tine? 

 

Cuvântul  

Ţi-e frică de pedeapsă,  

de fraze neplătite 

scrise fără de mine.  

Vorbeşti pe ocolite, 
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de ce n-ai spus că vina,  

ce-i numai un deşert, 

n-o porţi cu tine singur?  

Sunt gata să te iert! 

 

Poetul   

Am învăţat ce crudă-ţi poate fi o vocală, 

ce doare consonanta pusă fără-nvoială 

la coada unei rime.  

Te dai drept altruist 

şi-apoi mă-ngropi sub tine.  

Sunt mult prea realist. 

 

Cuvântul  

Ce ştii tu despre mine?  

Crezi că-mi cunoşti adâncul   

doar mâzgălind hârtia  

cu pana şi Cuvântul 

ce îl confunzi cu mine?  

Te simţi întreg şi Tu 

crezând "realitatea" ce-o pot ierta sau nu?! 

Îţi dau toată onoarea  

Cuvântului ce sunt 

că-ti voi ierta tot răul  

făcut pe-acest pământ 

şi-ţi dau chiar opţiunea  

de-a face mai mult rău, 

de-a mă închide-n stâncă,  

de-a m-arunca în hău, 

îţi las totul din mine  

de iad şi de ceresc 

şi îţi promit pe Frază: 

 - n-am să te pedepsesc! 

             

…şi Demiurgul: 

Şi-aşa vorbir-o viaţă poetul şi cuvântul 

Tot împroşcând hârtia cu pete şi cu spuza 

Nimicului din ei şi murdărind vestmântul 

Principiului în sine… Aşa se duse Muza! 
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Documenta linguae daco-cenesasicae 

(din „fondul de aur” al CNSAS) 
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Documente puse la dispoziţie de dl. Luca Piţu  
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“o placă de beton armat între bălţile de pe teritoriul 

fostei balastiere 

între două cruci negre stă scris cu portocaliu-verzui 

PARTIDUL COMUNIST...” 

 

 

Poeme de Mircea Petean 
 

* 

 

când nu sunt împreună 

umblă ca rătăciţi întrebând unul de altul 

 

când sunt împreună se despăduchează reciproc 

înghiţind tacticos liniştiţi cu mari delicii lighioanele 

vânate cu dexteritate în părul cenuşiu  

ca blana şoarecilor de laborator  

 

căci într-adevăr centrul energetic al fiinţei 

în maţe sălăşluieşte 

 

* 

 

când nu îl doare în ceafă 

şchioapătă de-un picior 

dacă nu îşi simte ficaţii ca pietrele 

atunci musai îl săgetează prin inimă 

rinichii-i sunt fixaţi în pioneze  

iar suprarenalele lucrează ca naiba 

 

ce mai tura-vura trupul lui e harcea-parcea 

dar boala îl face inexpugnabil 

 

atunci fericit soaţa-l aude fredonând doar pentru sine – 

la maladie a brisé notre amour 

 

* 
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ea riscă să crape sufocată 

el crapă de somn 

ea doarme 24 din 24 

el n-are odihnă 

 

dar iată-i pe-amândoi la cină 

înfulecând de istov într-o tăcere deplină 

cu privirile ţintă în golul ferestrei 

 

pe coridor a înflorit mucegaiul 

iar lichenii par desprinşi  

din Balada fosforului de pe Bosfor 

 

* 

 

sub presiune fierb textele  

ca laptele supele ori ciorbele – am zis 

 

ne vom stoarce creierii de ultimul vers 

ne vom stoarce creierii de ultimul vis 

vom stoarce agendele de miere 

ne vom linişti uşor-uşor conştiinţa 

apoi vom trece la un program de revizuire a minţii 

mizând totul pe oralitate 

 

Nicanoare Nicanoare 

promiţi tu să faci asta – îhî 

 

* 

 

caut locul în care textul nu este încă 

deşi ar fi putut fi 

ori va fost şi dispăru fără urmă 

 

cercetez locul acela 

îl inspectez ca pe un loc al crimei 

care s-a petrecut  în absenţa cuvintelor 

 

un jigărit de concept pe urmele curvei de intuiţii – 

nici un indiciu 
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* 

 

o placă de beton armat între bălţile de pe teritoriul fostei balastiere 

între două cruci negre stă scris cu portocaliu-verzui 

PARTIDUL COMUNIST 

 

Nicanor dădu foc trestiişului ca-n fiecare an 

urmărind parcă mai atent ca oricând 

îmbinarea focurilor 

 

apoi aprinse o lumânare pe lespedea unde 

baba Betty joacă table cu al ei moş Pendulă  

 

* 

 

tânărul filosof balada pe străzile urbei la braţ 

cu superba estetică 

 

o lume-ntreagă îi invidia în ascuns sau pe faţă 

spectrul cuplului perfect bântuia pe coridoarele minţii oricui 

indiferent de etnie sex religie ori etate 

 

asta până-ntr-o zi (care minune ţine mai mult de trei zile?) – 

de-atunci se vorbeşte doar  

de ratatul filosof şi de detestabila lui est-etică 

 

* 

 

Nicanor ultimul om  

expert în nostalgie 

refuză să se predea reveriei paseiste 

 

astfel încât în timp ce pe feţele tuturor joacă  

luminile şi umbrele trecutului 

el se dedă unor exerciţii de stil hiperrealiste 

 

să fii născut poet  şi să mori lichea – ce teribil – 

conchide el la sfârşitul unei reuniuni  

la care şi-au dat întâlnire glorii vechi şi noi 

un duh stingher spirite tutelare popor 
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* 

 

victima îşi poartă călăul 

prin spaţii publice vidate de popor 

 

prea puţini vin să se uite ca la urs 

la gardianul devenit scriitor 

însoţit de scriitorul redus la esenţa sa – 

un infirm care face figură de prezentator 

 

la urmă dispar în măruntaiele mercedesului 

pilotat de-o jigodie a mediei locale  

(de! – zonă defavorizată) 

 

* 

 

o toamnă întreagă îi fu dat să vieţuiască 

printre fete bătrâne văduve divorţate  

ori menopauziste 

 

şi iată consecinţele: de bună voie şi nesilit de nimeni 

renunţă la scris declarând totodată triumful oralităţii 

apoi constată că izvoarele limbii secaseră cu totul 

 

iarna care urmă fu apanajul singurătăţii totale 

al golului visceral şi al  muţeniei absolute 

 

* 

 

tata şi mama se opintesc 

să-şi taie-n bucăţi fiul 

cu fierăstrăul 

 

în Piaţa Coşmarelor se găsesc de toate 

chiar şi o delicatesă ca pulpă de ţânc de curând înţărcat 

ambalată frumos în frunze de bostan 

e la îndemâna oricui 

 

amatorii de produse biologice 

tot mai numeroşi acum la sfârşitul erei tehnologice 
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sunt profund mulţumiţi 

 

* 

 

fiul îşi izbeşte tatăl 

cu tractorul 

 

apoi calcă peste trupul inert 

cu roata din spate 

înainte şi înapoi 

înainte şi înapoi 

 

„ţine-o tot aşa bărbăţele‖ 

îl îmbărbătează soţia 

strângând din măsele 

 

* 

 

adevăr grăiesc vouă – 

dacă dumisale de noi puţin îi pasă 

nouă cu atât mai puţin ne pasă de dânsul 

 

omul fără buze este dotat în schimb cu un sistem 

de lame şi lamele cât se poate de eficace în acţiunea  

de tăiere a paginilor scrise pe care le înghite pe nemestecate – 

unica lui hrană la fel ca bambusul pentru ursul panda 

 

iată de ce şi specia sa e pe cale de dipariţie 

 

(din volumul Catedrala din auz, în pregătire la Editura Limes) 
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„Câteodată, când beau la crâşmă vinul de surcea, m-apucă 

un dor de ea şi de canea! După şase luni de buiestru la 

harmasari am revenit la oile noastre, adică m-am întors la 

Tazlău: plecasem pentru două luni şi stătusem şase...” 

 

 

 

 

 

Don Fabrizio 
o proză de Constantin Ardeleanu 

 
 Dom‘ Ticuţ, te uiţi aşa la mine cum îmi târăsc cizmele pe asfaltul 

şuşălei până la Tazlobarul lui Cugler, cu un fel de îngăduinţă, dar nu te 

supăra, mata oi fi om deştept. Dar nici eu nu mi-s prost şi iaca aşa cum 

mă vezi şi cum te văd, numai în Italia am fost la fata mea de şase ori, din 

care de două ori cu avionul. Apoi cu avionul a tremurat inima-n mine, că 

zburând la aşa o înălţime de mare, odată Dumnezeu, dacă ar fi fost într-o 

criză oarecare de efectiv pe nesfârşitele sale moşii, m-ar fi săltat de pe 

scaun, cu toate că eram legat fedeleş cu centura de siguranţă, şi iacă-te 

măi Culiţă, măiculiţă dragă, îngeraş fără de voie, că toţi dimprejurul meu, 

pe pământ mai mereu mă trimiteau la dracu‘, nu printre heruvimi. Dar 

slavă Celui de Sus, de care mă apropiasem mai mult ca niciodată, n-a fost 

cazul, că Tazlăul e fruntaş la expediere de răposaţi, aproape în fiştecare 

stămână trimite câte unul în Oastea Domnului. Am aterizat cu bine la 

destinaţie, unde mă aşteptau fiică-mea şi ginere-miu, care câştigă acolo 

într-o zi cât la noi într-o lună. Numai nebun trebuie să fii, tânăr şi cu 

copchii, să tragi mâţa de coadă în România, când Italia te aşteaptă să 

râneşti la harmasari, umplându-ţi buzunarele cu euroi. Uitasem să-ţi 

spun, că dacă eu mă fac uneori de râs, îmi permit luxul numai în 

prăpăditul ista de sat, nu şi în lume, aşa că n-am băgat nimic în gură cu o 

zi nainte de a mă sui în avion, la Otopeni. Să vărs, ducă-se pe pustii, de 

rău de înălţime, printre aşa domni cu ştaif!? Acolo am stat la coadă pe 

Coandă, că era mare îmbulzeală de călători, ca pe vremuri la noi la 

drojdie, dar după aceea  ei s-au răspândit pe la „gheit‖-uri, fiecare pe 

unde-i mâna nevoia sau plăcerea, că nu toţi or fi călătorit ca mine să 

umfle banii prea mulţi ai Europei. Când să intru, după ce mi-o ştampilat 

biletul, m-au pus să mă descalţ de adidaşi nişte miliţieni de-ai lor, că din 



148 

 

cauza  Binloden-ului ăla, suntem socotiţi, până la proba contrarie, cu toţii 

un fel de terorişti. M-am chinuit oleacă, că eu pe-acasă port cizme, 

spionat de zâmbetele într-o dungă ale ălora, dar dacă asta-i regola pentru 

toţi, n-o să mă scutească tocmai pe mine de încheiat şi descheiat 

şnururile, ce puteau deveni fitile de bombe. Mi-a mai sărit inima, după ce 

în aer am rostit «Tatăl nostru» mai mult decât în tot restul vieţii, doar o 

singură dată, când am crezut că, hemeit de zboruri şi „gheit‖-uri, oi fi 

greşit destinaţia, deoarece pasărea uriaşă aterizase nu la Florenţa, unde 

trebuia, ci la Firenze. O râs fata de mine, de parcă ea crescuse pe pistă, nu 

pe uliţa Todiriţenilor, că aşa se zice la Florenţa în italiană, Firenze, dar 

nu-i prima dată în lume, de ce m-aş mira,  când una se scrie şi alta se 

rosteşte?! Şi apoi, dacă aproape orice om în sat are o poreclă, de ce nu s-

ar întâmpla asta şi cu oraşele?  Oricum, m-am descurcat, cum îţi 

spuneam, că nu-s  prost de loc, aşa cum mă cred unii, care deabia ajung 

la târg la Frumoasa, nu la Florenţa. 

 Şi de la Firenze am ajuns la Rimini, unde lucrau copchiii şi făceau 

şcoală nepoţii, de o să se înţeleagă cu bunicii doar prin tâlmaci. Fata îmi 

traducea ce-mi ordona un boier de-al lor, don Fabrizio, încruntat om, deh, 

dădea un ban grămadă, şi normal că avea pretenţii. M-a repartizat la cai, 

ce vorbeşte gura fără mine, ce cai, ditamai harmasarii falnici, n-au existat 

asemenea animale la Tazlău poate de pe vremea când avea moşu-tu, Ion 

a‘ lu‘ Iosub, namilele acelea de Mişu şi Paris. N-am apucat nici măcar să 

le dau o mână de fân – dealtfel erau hrăniţi cu nişte «agregate» – fiindcă 

fiecare grăjdar se rotea prin jurul lor cu alte sarcini:  Antonio cu hrănitul, 

Cristiano cu ţesălatul, Matteo cu adăpatul, iar don Culizio, cum mă luau 

peste picior noii colegi de roboteală, cu rânitul în grajd. Muncă parfum, 

că doar ştii că la cal până şi balega are nobleţea ei, de asta se foloseşte la 

tencuiala pereţilor de casă, în amestec cu lut şi paie. Don Culizio, trai pe 

vătrai, lună era pe padoc, dacă până şi ursuzul de don Fabrizio îmi spunea 

mereu „molto brava, mascalzone‖. O singură dată am ridicat lopata la un 

nărăvaş, ce parcă înnebunise, şi tot atunci don Fabrizio mi-a dat un brânci 

zdravăn, urlând la mine: „Basta, don Culizio. Basta animale!‖ Se vede 

treaba că ne-a calmat pe amândoi, şi pe mine, şi pe animal. Nu prea mi-a 

convenit, dar atentasem, se vede treaba, la proprietatea lui. Repede m-am 

lămurit că un harmasar de-a lui valora mai mult decât un automobil, 

fiindcă era de montă. Veneau alţii la el cu iepele-n călduri, asta zic şi eu 

viaţă: toată ziulica să mănânci şi să te-mperechezi, cum să nu te dai mare, 

tu, dobitocul, şi faţă de nişte amărâţi de grăjdari?  

 Dacă unii se laudă că au învăţat italiana într-o lună-două, că ar fi 

o limbă soră cu a noastră, de mine nu s-a prins neam. Poţi să înţelegi 

mesajul cuiva şi prin gestica mâinilor, de ghiont ce să mai zic?! Vedeam 
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că şi bărbaţii, şi muierile, se hârjoneau odată cu harmasarii: treaba lor, să 

zică «tempi passatti», «cabali molto tandre che uomini», «satisfassione 

succesive» şi altele de-ale lor, că eu îmi vedeam liniştit de rânitul meu, 

nu de rânjitul lor. Poţi să-ţi părăseşti ţara, satul, nevasta, dar la obiceiul 

de a trage o duşcă de dimineaţă n-ai cum să renunţi, că odată simţi pe 

gâtlej un sfârşit de lume, de la care te salvează doar binecuvântatul 

rachiu, Cinzano, vodcă, sau orice alt lichid, numai apă să nu fie. La 

amiază, a doua injecţie, pentru ca seara, după ce se dădea stingerea 

obligaţiilor de la harmăsari, să respecţi drepturile omului măcar cu o 

butelcă de doi litri de vin de-al lor, de Toscana(să-l bei numai cu cana!), 

mai bun decât cel mănăstiresc de la noi, ca să-ţi potoleşti arşiţa din 

timpul zilei. Cucoana lui don Fabrizio, donna Grette s-a prins de reprizele 

mele, după cum nici mie nu mi-a trebuit mult să-mi cadă fisa, că în 

vreme ce slujbaşii se răcoreau de la nişte umflături de sticlă, cu gâtul în 

jos, cu apă plată(apă chioară, ce să ne mai fandosim cu «acqua 

naturale»), ea trăgea dintr-o sticloanţă purtată într-un buzunar interior al 

costumului de cowboy. Aristocrata se dovedea a fi molie de-a mea, le 

cam  trăgea la măsea. Şi cum padocul strălucea, mi s-a dat o misie în 

plus, cu plată suplimentară, asta mi-a plăcut mie la capitaliştii ăia 

adevăraţi, verii noştri cum se lăudau(«noi siamo verri»), că nimic nu se 

face la ei de pomană: de două ori pe săptămână să le aranjez beciul. 

Dom‘ Ticuţ, ce suflet or avea italienii, n-am cum să-mi dau seama, i-am 

vizitat doar de şase ori, dar dacă la suprafaţă sunt perfecţi, apoi în 

subsoluri sunt nemaipomeniţi. Şi avea don Fabrizio ista în pivniţa sacră 

vreo zece butoaie, pe căprării(eu am fost trimis la şcoala de căprari de la 

Zalău, mie unuia mi-o plăcut armata, că, într-un fel m-o făcut om, 

învăţându-mă cât de importantă e ordinea), cu etichete pe care se 

menţionau soiul şi anul. Organizare desăvârşită la butoaie, damigene, 

sticle uriaşe cerate şi îmbrăcate în rafie, dar şi la ei: totul era băut în cinci 

înghiţituri egale, fără grabă, cu o clătire de gură la prima îngurgitare, nici 

vorbă de dat paharul peste cap ca la noi, când bem ca înecaţii, de parcă 

vinul s-ar evapora instantaneu, dacă nu l-am deşerta imediat în 

stomacurile noastre niciodată suficient stropite. Şi acolo mă controla 

donna Grette, care nemţoaică fiind de felul ei, nu-i scăpa nici un 

amănunt. Straşnic le mai sugea! Câtă vreme dura igienizarea, se 

consumau trei reprize de aghezmuire: tărie, apoi vinărie şi la final 

şampanerie. Aş putea să mă laud, că nimeni nu mă verifica doar, că 

donna mă simpatiza, că don Fabrizio o neglija şi cu don Culizio se 

consola, dar nu era aşa: ea avea nevoie de o companie când le trăgea la 

măsea, că în rest se ascundea. Am încins nişte chefuri straşnice, că eu ţiu 

la băutură, şi mă trezeam la sfârşitul lunii şi cu un spor de fidelitate: e 
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drept, îl meritam, fiindcă  eu nu mă dădeam la femeia omului, băutura 

mi-era prea de-ajuns. Câteodată, când beau la crâşmă vinul de surcea, m-

apucă un dor de ea şi de canea! După şase luni de buiestru la harmasari 

am revenit la oile noastre, adică m-am întors la Tazlău: plecasem pentru 

două luni şi stătusem şase. Donna Grette aflând că părăsesc butoaiele, 

ştergând putina, mi-a spus zile în şir: «Don Culizio, rimani a Rimini». 

«Nu se poate, donna Grette, non e possibile, molia mea crede că m-am 

încurcat cu cine ştie ce caradaşcă şi se duce pe apa Tazlăului agoniseala 

mea de-o viaţă». «Mi dispiace» mi-a zis şi ea la subsol şi don Fabrizio pe 

pământ, e posibil să fi fost mână-n mână, n-am de unde să ştiu eu, că prea 

s-au exprimat la fel. Don Fabrizio m-a plătit la centimă, iar dona Grette, 

m-a condus până la autobuz, să nu te mire, în haine bune arăt şi eu a 

bărbat, n-are de ce să-ţi fie ruşine alăturea de mine. Ba mi-a stat alăturea, 

răbdătoare, vreo trei ore, că autobuzul de România, conform obiceiului 

de acasă, nu repectase ora de plecare. Dom‘ Ticuţ, să nu apuc ziua de 

mâine dacă te mint, m-a pupat pe amândoi obrajii, a scăpat câteva 

lacrimi(altele decât cele de alcool din pivniţă) şi, ce-i mai important, mi-a 

scăpat şi două sute de euro, care i-am  făcut praf pe traseu, în stil de 

grande de Cociorvei, poţi să bei când vrei. De mă crezi, şi azi îi simt 

răsuflarea de vin de Toscana şi îi aud cuvintele aproape plânse din staţia 

de autobuz: «Molto difficile, senza te, don Culizio‖. Un fel de «degeaba 

esenţă, dacă nu e şi un suflet lângă tine‖. Apoi ai mei s-au mutat,  iertaţi-

mi vorba proastă, în Puglia, unde s-au aranjat cu euro mai mulţi. Am mai 

lucrat în Italia, dar niciodată n-am mai dat peste un don Fabrizio. De-o 

donna Grette nici atât. Cum nici alţi italieni nu mi-au mai zis don 

Culizio: mi se adresau acuma cu Culio, aşa cum îl chema pe un jucător de 

la CFR Cluj, echipă care a bătut-o pe AS Roma, chiar la ea în peninsulă. 

Dar amărâtul de Culio din Tazlău căzuse de pe un harmasar mare, 

lucrând o vreme la o crescătorie de porci... Asta ne e viaţa, don Ticuzio, 

una porca miseria...! 
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„pe strade reci tu nici nu eşti  paltoanele sunt pe degeaba  

arcadele  privesc şi ştiu  că trupul tău nu e aieve 

ci doar smintita minte proastă  

ce-ngăduie acest vrere...” 

 

 

 

 

Versuri de Dumitru Necşanu 
 

lupta cu câinele  
spre toamnă strugurii atârnă uscaţi pe araci  poarta e zăvorată scheletul  

unui câine 

legat de neant  îmi mai simte prezenţa şi se pare că latră  o parte a  

nevăzutului de altfel nu-i nimeni în jur pe nimeni  

pândind nimeni pe nimeni  aşteptând  

în culcuşul ierbii arse  nimeni pe nimeni stricând cu vedere ci   

cu  otreapa  

gândului savurând deşertaciunea  

 

în fiecare zi încerc să-mi atârn pe  arcadă zilele 

aşteptării să-i pun capăt  şi în fiecare zi beau  să uit   

scopul abject  al uitării  

cum să uit    

mă uit la mine cum să uit 

împrejmuit de himere abandonate  lupt iau stindardele şi le rup 

vax albina marca  păcatului că te-am vazut îmi şade în suflet cu  

ce arme să înving apocalipsa  

 

spre toamnă zilele mele în sfârşit atârnă uscate poarta e  

zăvorâtă şi latru şi trândăvesc  

iasca din mine o cresc şi  bântui printre struguri  

vae mihi  latru şi trândăvesc 

 

în fiecare zi ridic printre ostreţele  măcinate de cari mâinile către cer şi le 

cobor muşcate o fi  

cineva acolo sus  care crede 

c-am vrut cu ele să fur din eternitate 
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quadriga 
îl  

peamăresc pe giacometti capcana sufletului mă face  să simt 

durerea ca obiect de studiu iluzia este 

încă în mine ospăţul de carne divide  

holofernul sau viaţa ce vine  

precaut 

pe rumeguşul celest  păşesc îngăduit şi mimez 

nepăsare las 

mâna să cadă şi carnea  şi toate  

visând călcâiului sleit  de umblare  

să îi pun roate   

 

 

pe strade reci 
pe strade reci  cu mintea-n dungă prin aburi de alcool  şi 

vină păşesc cu ochii hăituiţi  de umbre    

 

pe strade reci  cu mefienţă privesc cum trupul tău 

intrigă  un gând  şi cruce-mi fac  

în cerul gurii  iar  şi iar dar  limba nu m-ascultă ochiul 

holbat  

marturiseşte banuiala că hulitor şi vrednic de pedeapsă  tot 

alungându-te o să te am tot mai 

aproape 

 

pe strade reci vânzând hotarul  dintre absurd  şi mine   

însumi intrig  doar  petrecând  in lanţuri   în hadesuri 

ori nopţi bizare 

ce noapte doamne  între veacuri pe strade reci cu mefienţă 

ce noapte zic când trupul tău  se leagănă  fără decenţă  

în cuiburile  din  betoane   

reci  ce nici  simţire n-au  şi nici paltoane să-ţi înfăşoare trupul 

gol căci e răcoare  

 

pe strade reci tu nici nu eşti  paltoanele sunt pe degeaba  

arcadele  privesc şi ştiu  că trupul tău nu e aieve 

ci doar smintita minte proastă  

ce-ngăduie acest vrere   
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despre graţiere 
cerşesc 

albastrul cerului mă împresoară doresc 

şi vântul  mă împrăştie-ntr-o doară să mă caut iar 

nu-i timp şi timpul legea-si are  cerşesc doamne umbresc 

un colţ de timp râvnesc şi mi se pare 

că m-am spart cum hârbul gol 

ce l-am ţinut  în faţă-n fiecare zi şi din măruntii  căpătaţi  

iar plămădesc 

acum spre altă lume 

 

o lume alte ceruri unde iar cerşesc şi-un alt alt albastru 

să mă înconjoare şi timpul trece plămădesc 

cu râvnă şi cerşesc 

 

 

în 
grâu  de o vreme îşi fac macii de cap soarele pe cer  

nu discerne că ei fac legea  jecmănesc  şi înşeală iuţeala lor aparent 

singuratică cu turma de roşu flambează eu  

aştept ca un câine bătrân  să le cadă petalele-n vină rupând să mă rup 

de negoţul cu tină 

 

haihui să  umblu cu talpa-n ranchiună sublima  

umbră a  trecutului lor ca o vină 

 

tras de flăcări mă-ndrept spre dreapta-nşelare când macii 

îşi fac  legea sub soare  eu trec ei se trec şi 

nu-i îndurare  

 

 

despre  
te aştept să vii din nimic din scrumul ţigării din fumul  

urcând spre tavan din nourii de ploaie din fulgerele  ce 

s-ar ivi  

încercând să facă lumină te aştept să vii prin gaura cheii prin  

hornul înfundat demult de zăpezi  te aştept cu înfrigurare te aştept 

cu paharele  pregătite şi şampania  despletită abia din  metalice 

baiere te aştept  

 

cu pâine şi sare  din cristalele lor  te aştept să răsari nebuloasă 
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şi plină de incuri  te aştept cu inima-n gât şi pumnul răbufnind 

pe tabla nopţii de şah am pierdut regele  

este mort şi la  prohodul 

lui te aştept să apari dau 

drumului  

 

tigrii risipiţi în artere şi îi las  să devore vestalele visele  

nourii dau drumului colbul şi vântul aştept şi barmanul  abia îmi mai 

onorează comenzile şi mi-a crescut  

barba până la pământ  de când te aştept snopesc paharele cu  sorbituri 

sacadate am rămas singur în birt şi mi-e teamă că atunci când ai 

să vii 

am să te rog să pleci fără mine  

 

 

agăţ 
câte-un cuvânt de umerii firavi şi mi se pare că Cel de sus m-a 

pus la trântă eu nu râvnesc dar mi se-ntâplă să vreau să cer  

obedienţa tristului cuvânt 

 

haină hiena haina îmi îmbracă şi ştiu că din oscioare împuţite parcă vrea 

să nască  

un cuvânt de iască  

şi-atunci  obedienţă insumi î-mi impun  şi las cuvântul liber să  

prosteasca năluca putredă ce-mi ţine locul 

pe capra diligenţei care  mână   din aventuri  

în aventuri  

tot mai precare  mă doare tot mai mult mă doare acest avânt 

năluca putredă mă ţine-n gând agăţ câte-un cuvânt 

dar n-am scăpare cu  sângele-n  cuţit 

 

prosteşte las să treacă vacul secunda ori pripasul în 

care m-am momit aiurea crezând că miriştea ori firea vor 

prăvăli cuvântul preste mine ca un cuţit de aer ce taie 

minţii gândul 
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şi 
                                              in memoria lui aurel dumitraşcu                                              

am văzut cu ochii mei cum literele se îndoiau ca o  

fotografie sub flacără şi se strecurau pe sub pulpana cărţii mele tiptil tiptil 

se 

strecurau adică din carte  facându-se nevăzute 

 

unde anume plecau nu am văzut şi nu pot da mărturie nu pot adică să 

mint  

că am văzut o literă târfă într-un bar  nu o am văzut beţivănindu-se şi 

mai ales nu am văzut o literă singuratică  decât o dată  în 

parc era septembrie  

 

degeaba mă intrebaţi nu ştiu unde au plecat şi cu cine  ce vânt  

le-a luat pe unde-şi preumblă tristeţea de litere singuratice şi 

unde doamne s-au adunat în alte cuvinte  

 

ştiu doar că umilele mele poeme s-au golit de litere şi scriu degeaba 

cu carnea doamne cu amplele riduri cu deşertul pe care-l port în cocoaşă 

cu vodka marele scut cu prieteni din ce în ce mai puţini  cu vederea din 

ce in ce mai slabă cu 

ce a mai rămas  

din imperiul literelor pe care mie  l-am promis 

 

nici nu ştiu dacă mai are sens  să urmăresc  preumblarea lor în 

context 

 

am văzut cu ochii mei cum nevăzutul era o curgere de litere care 

părăseau incinta mie  sacră tiptil tiptil şi plecau undeva 



156 

 

 

 
Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare 

şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se 

făcea sănătos, de orice boală era ţinut”  

(Evanghelia după Ioan) 

 

 

 

Balta 
 

o proză de Adrian G. Romila 

 
 La naiba, o să-i plătească datoria aia nenorocită, da, o să i-o 

plătească! O să facă rost de bani, cât de curând, avea el nişte aranjamente 

din care i-ar fi ieşit ceva mai consistent, cât să-i şi rămână. Şi-atunci, 

după ce-o să-i dea banii, n-o să-l mai audă cum se plânge tuturor că vai, 

ce prost datornic e, şi cum l-a ajutat când a avut nevoie, iar el acuma se 

face că plouă de-aproape un an, deşi ar fi avut de unde să-i înapoieze 

banii, că slavă Domnului, câştigă bine cu informatica lui. De parcă 

Marius, cu lucrul la Institut, nu câştigă, şi stă în banii de la el! Şi nici n-o 

să se mai ferească de-ntâlniri, că n-o să mai aibă ce să zică, gata, 

problema a fost rezolvată! Acuma să stea dracului în cort şi să-l lase să se 

bucure de aer, de munte şi de prezenţa Siminei! Şi aici îi aminteşte de 

datorie? Cum spunea şi Simina, el nu l-a deranjat cu nimic, nici măcar nu 

i-a reproşat căzătura asta stupidă, din care se alesese cu entorsa, cu 

zgârâietura urâtă de pe faţă şi cu lucrurile vraişte în rucsac. Să-şi vadă de 

Cristina lui şi de planul pe mâine! E-atâta de urcat, plus întâlnirea cu 

gaşca de prieteni din Braşov, care şi ăia aveau planul lor! 

 Ieşise din cort şi se depărtase puţin de mica lor tabără şi de foc. 

Mergea desculţ prin iarbă, cu bocancii în mână, totuşi, să nu calce pe 

ceva. I se umflase bine de tot laba piciorului şi răcoarea pământului îi 

prindea bine, ca şi freamătul pădurii, cerul spuzit cu punctişoare 

luminoase şi greierii insomniaci. Simina rămăsese să mai cânte o dată 

piesa aia pe care-o ştia şi Marius, la chitară, vocile lor se auzeau undeva, 

în spate, tot mai departe, mai ales vocea Cristinei, mai stridentă. Lasă că 

şi chitara aia era de pe vremea lui Pasvante, tocma‘ din liceu, cine ştie de 

când n-o mai acordase! Dar parcă suna mai bine atunci, acuma un simplu 

Phoenix sau Led Zepp scoteau toată zdrăngăneala din cutia de Reghin. 

Orăcăitul broaştelor acoperi, însă, gălăgia de la corturi, se apropia balta. 

Îi era dor de ea, n-o văzuse de peste opt ani, de când nu mai fuseseră pe-
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aici. Atâta cât putea să vadă, la lumina lunii, parcă se mai mărise, buza 

malului era mai aproape de lizieră, apa cuprinsese tufele mari şi ferigile 

care formau, odată, o poiană. Se aşeză în fund, îşi suflecă blugii, verifică 

siguranţa telefonului mobil în buzunar şi întinse picioarele până aproape 

de apă. Asculta amestecul de sunete, broaşte, păsări, greieri, chitara din 

fundal. Îşi aminti deodată de cheile alea şi-l săgetă un junghi în piept, 

cum putuse să le piardă? Să vezi ce scandal, cu directorul, erau cheile de 

la o mulţime de dulapuri şi sertare cu chestii importante. Mai ales cd-

urile originale cu programe şi dosarele cu clienţi. Şi peste toate, analizele 

ieşiseră proaste, durerea din ficat putea să se confirme foarte neplăcut, 

trebuia neapărat să meargă la un control. Şi-n primul rând să lase 

fumatul, Simina şi-ai lui îl înnebuneau cu asta de vreo doi ani. Şi venea şi 

Marius, cu datoria aia stresantă, acuma. Se gândea că o să uite de astea, 

în excursie, dar uite că nu uitase, îi băteau în cap grijile ca nişte 

ciocănele. Hai, că dacă găsea bani pentru Marius, toate se vor rezolva, va 

trece mai uşor!  

 Se trase mai aproape de apă şi, de pe un dâmb mic, muie 

picioarele în luciul rece. Era bine, era foarte bine, materia lichidă îi 

mângâia entorsa, îi calma durerea şi-i seda grijile. Ar fi trebuit să ia o 

bere cu el, aici. Raze lăptoase făceau să sclipească suprafaţa bălţii în zeci 

de bănuţi albi, de parcă luna s-ar fi spart, în cădere, de oglinda metalică a 

apei. Undeva, în mijloc, se formase un con de lumină, care concentrase 

într-un singur fascicol toată puterea mingii galbene, spânzurate pe cerul 

nopţii. În jurul micului tunel fotonic, întunericul părea mai vâscos, elastic 

şi impenetrabil. Cercuri de unde începură să-i lovească picioarele goale, 

sacadat, concentric, îi plăcea grozav, era ca o şedinţă de hidromasaj 

natural, sau cel puţin aşa îşi imagina, nu făcuse vreodată aşa ceva. Cheile, 

Marius, ficatul puteau fi uitate, da, cu încă vreun sfert de oră aici, lângă 

balta asta veche, şi puteau fi uitate, se puteau duce dracului. Broaştele se 

trăseseră la fund, nu se mai auzeau, deşi suprafaţa apei se umpluse de 

cercuri, bănuia că scoteau doar capul, să ia aer, apoi se scufundau la loc. 

Spărgeau, la ieşire, luciul neclintit, provocând undele. Ori poate erau 

peşti, sau gâze mai mari, care atingeau, din zbor, apa. Îl încerca o 

senzaţie de... originar, de începuturi, nici el nu se prea pricepea la 

cuvinte, ca s-o definească. La naiba, totu-i s-o simţi, nu s-o spui! Se 

smulse în picioare, scoase elasticul din buzunar, îşi prinse părul, apoi, 

aşezat pe burtă, sărută balta. Băgă faţa toată, stătu câteva secunde aşa, 

sub apă, după care ieşi, pufnind bucuros şi scuturându-se de plăcere, ca 

un câine rătăcit, după o zi toridă. Se făcuse târziu, chitara lui Marius nu 

se mai auzea, s-or fi culcat?  
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 Focul mai ardea, micşorat, deasupra mormanului de jar. Gaşca se 

retrăsese în corturi, nu se mai auzea nicio voce. Lăsă bocancii lângă cei ai 

Siminei, la intrare, unde stivuiseră bagajele, şi se strecură încet înăuntru. 

Învelită în sacul de dormit, fata părea aţipită. Se întinse lângă ea, cu 

mâinile sub cap. Era cald în cort, mai cald ca afară. 

─ Andrei?, se auzi înfundat, din sac. 

─ Da, eu. Adormisei? 

─ Nu chiar. Te aşteptam. Am încercat să mai citesc, dar mă chiorăsc la 

lanterna asta. De ce n-ai stat cu noi, unde-ai fost? Te doare burta? 

─ Nu, băi, m-am dus să mă răcoresc, la balta aia de-aici, de aproape... M-

a enervat Marius ăsta, cu datoria lui cretină! Ştii balta, nu? 

─ N-a mai zis nimic, să ştii, chiar a-ntrebat de tine! Cunoşteai piesele mai 

bine, cică. 

─ Dă-l în...  

─ Lasă-l, lasă-l, că nu-i rău! Are nevoie de banii ăia, atât! Piciorul te mai 

doare? 

─ Băi, parcă nu. Şi uite, nici nu mai e aşa umflat. Şi nici vânăt, s-a albit 

la loc. 

─ Îhî, chiar!  

─ Băi, şi mi-a prins bine, ştii? Mă simt foarte bine, mi-am băgat 

picioarele în apa aia, şi faţa, şi mă simt excelent. Sper să fi ajuns şi la 

ficat, poate chiar a ajuns, că nu-l mai simt deloc. Faţa nu mă mai ustură, 

văd eu mâine ce semn am. Hai cu mine, la baltă, să vezi ce mişto-i, hai, şi 

dup-aia, ne culcăm! 

─ N-am chef, mi-e lene, mă enervează broaştele, mi-e greaţă de ele. Mai 

bine bem câte-o bere. Hai că mergem mâine dimineaţă, înainte de-a urca, 

ne trezim mai devreme. 

─ Nu mai are acelaşi farmec, Simina! Hai să vezi ce lună, ce lumină, ce 

sclipiri... Hai, că tu eşti cu de-astea! 

Mobilul sună, în buzunarul de la blugi. Băgă mâna cu greu, să-l scoată, 

exclamând că e semnal aici, în pustietatea asta. Era mama, reuşise să-l 

prindă cu greu. După „Săru‘mâna!‖, tăcu mult timp, ascultând ce-i 

spunea. Ţâşni în picioare, exaltat, şi-i făcu semn Siminei a OK, cu 

pumnul strâns şi degetul mare ridicat. Spuse şi el câteva lucruri, că au 

ajuns cu bine, că totul e în regulă, că mâine urcă, că Simina e bine şi ea. 

Nu pomeni de căzătură, era aproape trecută. Imediat după „Vezi că acolo, 

sus, n-am semnal! Pa! Pa!‖, Simina sări, curioasă. 

─ Ce-i, băi, ce ţi-a zis maică-ta? Nu mai fă gălăgie, dorm ăştia! 

─ Băăăăăi, a găsit cheile alea, le-a găsit, îţi dai seama!? Acuma, în seara 

asta le-a găsit! Băgasem geaca în dulap cu ele în buzunar!  

─ Atât? Pentru atât te bucuri aşa, ca nebunu‘? 
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─ Păi să vezi ce-o să sară şefu‘, în primul rând! Adică nu-i mai spun, ce 

rost mai are, dacă le-am găsit? Ca şi cum nu le-aş fi pierdut! Şi stai, băi, 

că n-am terminat! A venit Dan la maică-mea la uşă, a zis că-i dă taică-su 

bani să-mi ia laptopul! Îţi dai seama? Iau o grămadă de bani pe el, dă cât 

am cerut, n-a negociat! Îi achit lui Marius rahatul ăsta de datorie şi-mi 

mai rămân! Îţi iei tu dicţionarul ăla, eventual, sau mergem undeva, într-o 

seară! 

─ Uaaau! Faaain!  

─ Hai că m-am scos, în seara asta, m-am scos bine de tot! 

Pălăvrăgiră până târziu, în noapte, cu berile la cap. Adormiră spre 

dimineaţă, cu greu, în orăcăitul infernal al broaştelor, favorizate din plin 

de liniştea nopţii. Se treziră mai târziu decât îşi propuseseră, soarele 

ardea, deja. Strânseră în grabă corturile, aruncară o sticlă de apă peste 

focul mocnind încă, băură câte o cafea rece, cu un sandvici, şi începură 

să urce. Nu mai trecură pe la baltă, nu mai găsiseră timp, o zăriră, numai, 

de pe coastă, printre copaci, în timp ce urcau. Era, într-adevăr, mai mare 

ca-n alţi ani, plină de ierburi şi de stufăriş, pe margine. Invadase serios 

malurile, jur împrejur. Şi de broaşte era plină, se vedea după 

pleoscăiturile frecvente ale săriturilor. Luciul era negru, urma să se mai 

deschidă, de la soare, spre amiază. Dar atunci ei sperau să fie sus, îi 

aşteptau băieţii de la Braşov.  
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”Cele trei povestiri publicate acum separat ne reamintesc că prozatorii buni nu sunt 

întotdeauna nici cei mai vizibili, nici cei mai prolifici. Andrei Mocuţa face parte, 

oricum, dintre ei, în orizontul unor promisiuni literare de onorat, pe viitor.” 

 

Mocuţa, trei povestiri 
 

o cronică de Adrian G. ROMILA 

 
 Andrei Mocuţa e un tânăr prozator bine receptat încă de la debut 

(Povestiri din adânci tinereţi, 2006, urmat, mai rezonant, de Porcilator, 

în 2009), dar încă neplasat în mainstream. Nici autorul nu are mania 

indiscreţiilor, e-adevărat, şi, geografic cel puţin, e un marginal, deşi nu-i 

lipseşte deloc valoarea. Reluând texte vechi, volumul Trei povestiri 

Mirador, Arad, 2010) îl reafirmă redundant, în forma succintă a genului 

său literar de preferinţă. Nu că ar fi rău, mai ales dacă placheta are şansa 

să se difuzeze bine, în folosul său şi-al prozei contemporane.  

 Avem de-a face cu un povestitor hiperlucid care mixează palierele 

realităţii, trecând cu uşurinţă de la banalul cotidianului urban la 

fantasmele produse de imaginaţia literară, excitată de câteva detalii. În 

Paharul, prima dintre povestiri, personajul, pacient al unui spital 

parizian, îşi lărgeşte minuscula cameră de hotel în care locuieşte prin 

reverii obiectuale. Cearşaful în cute, perdeaua cu modele marine, 

parchetul de lemn umflat, candelabrul de gips, mirosul unei sticluţe cu 

mir schimbă rapid lumea, „ca-n urma unui cataclism cosmic‖. 

Predispoziţia fantasmatică speculară aminteşte de Blecher (el însuşi un 

oniric, veşnic pacient) şi de Cărtărescu, maeştri ai trapelor de comunicare 

între cavităţi decupate direct în real. „Şi ca într-o reverie, mă trezeam 

modulând cu aceleaşi mişcări leneşe pe perete, deasupra căpătâiului 

patului meu vechi. (...) Răbdătoare, circumvoluţiunile creierului meu 

creaseră cămăruţe şi personaje, peisaje şi false acţiuni, după care le 

abandonase undeva la mijocul distanţei dintre cei doi Eu, cel întins pe pat 

şi cel din oglindă, crescându-le volumul până deveniseră ruinate şi goale 

ca ţeasta gălbuie a unui cavaler al tristei figuri‖. Oglinda multiplică şi 

recrează interiorul, aşa cum boala reconfigurează total percepţiile 

trupului. Mai departe, participarea la petrecerea unei doctoriţe afro, urâte 

şi obeze, dă prilejul unei cavalcade demonice iscate chiar în salon, în 

urma spargerii unor splendide pahare siriene, decorate cu şerpi şi 

arabescuri. În ciuda unor ezitări lexicale distonante („încleştare 

supranaturală de malignitate‖, „poziţie fecundativă‖), spectacolul e o 

veritabilă sarabandă walpurgică, plină de culoare şi dinamism, finalizată 

apoteotic cu apariţia lui Isus, pentru a desluşi misterul: paharele siriene 
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sparte făceau parte dintr-un ritual de invocare a demonului sirian 

Satinamuh. Acesta nu şi-a putut îndeplini misiunea malefică, deoarece 

personajul-narator, spre deosebire de ceilalţi invitaţi, avusese inspiraţia să 

nu distrugă frumosul obiect de băut.  Nici n-ar fi trebuit, după sfatul lui 

Isus. Dar Graalul parizian nu rezistă mult în postura sacrală. În garsoniera 

povestitorului, devine obiect de uz casnic şi se sparge subit, la contactul 

cu un jet de lapte rece. Demitizare postmodernă cât încape, desigur, dar şi 

umor sec, în textul de deschidere. 

 În  aceleaşi condiţii „oncologice‖, Radio Africa apelează tot la 

umor, dar în registru minor. Mutat la un azil, povestitorul ajunge coleg de 

cameră cu un congolez pasionat de fotbal, care ascultă campionatul 

african la un aparat de radio mic, dus la ureche. Suntem în faţa unei 

acumulări tensionale cu miză gravă (negrul aşteaptă rezultatul unei 

biopsii), care se descarcă brusc printr-o ironie de efect. După zile şi nopţi 

de ascultat meciuri şi dansuri tribale, în idiomuri şi sunete din cele mai 

ciudate, pacientul negru pleacă pe neaşteptate în Egipt, pentru a urmări 

pe viu un meci. Pasiunea a învins boala, deşi nu ştim cu exactitate dacă 

fuga congolezului „de pe bătrânul continent‖ are sau nu legătură cu 

rezultatul biopsiei. Ambiguitatea e întruchipată în figura tâmpă a celuilalt 

coleg de cameră, un bătrânel senil, care se juca mereu cu un căţel de pluş. 

Împreună, parodiază, în sanatoriu, gesturile patologice ale negrului 

microbist: sunt chinuiţi de o aşteptare fără scop, de o angoasă tradusă 

prin „imposibilitatea de a contesta ceea ce urma să fie confirmat într-un 

laborator steril‖. „Până la urmă‖, continuă povestitorul-personaj, „cu toţii 

devenim simpli ascultători ai unui post radiofonic‖. Unul la care nimic 

din ce se aude nu se poate verifica şi ale cărui aşteptări sunt rezolvate 

imprevizibil.  

 Tom & Jerry, ultima povestire, mi se pare cea mai bună bucată a 

plachetei lui Mocuţa. Pretextând tematic urmărirea celebrului desen 

animat pentru realizarea unui dublaj în traducere, naratorul traversează 

fără avertisment graniţa dintre lumea plină de peripeţii a cartoon-ului 

televizat şi lumea casnică a perechii de personaje din faţa ecranului. O 

banală muscă pulverizată cu insecticid e declicul principal care 

favorizează alunecarea dintre lumi, ca multe altele dintre obiectele 

obişnuite într-o casă. În contrast cu goana perpetuă a motanului după 

şoarece, secondaţi de câinele Spike şi de grăsana căreia i se văd doar 

papucii, niciodată faţa, atmosfera din apartament e cât se poate de 

relaxată. Cei doi beau câte un pahar de vin, se admiră şi se tachinează 

reciproc, dar mai ales glosează filosofic pe marginea episoadelor 

animate, cu care interferează abia sesizabil. Grăsana ar fi mediatoarea 

dintre cele „două spirite revoluţionare‖, având grijă ca relaţia dintre Tom 
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şi Jerry să nu degenereze. Un fel de Dumnezeu, Buddha sau Iisus Cristos, 

după cum o numeşte povestitorul-personaj. Apoi, „fără Tom, Jerry nu ar 

putea învăţa niciodată adevăratul sens al răbdării şi al milei. Nu ar avea 

nimic de învăţat despre sine fără Tom. Fără tumbele lui Tom, fără 

împleticeala lui Tom, fără neîndemânarea lui Tom‖. Tom ar fi „factorul 

perturbator de care are nevoie orice şoarece înţelept‖, pentru a-şi 

îmbunătăţi experienţa spirituală şi a deveni un „invadat‖ imun în faţa 

„invadatorului‖. Melanjul postmodern dintre discursuri şi lumi e întărit, 

dincolo de posibilitatea dublajului imperfect al filmului (uneori e lăsată 

vocea originală), de o banală lipitura textilă demitizantă. Într-o reclamă, 

Tom poartă un tricou pe care scrie Jesus is coming, iar Jerry unul cu 

Buddha: HERE, NOW! Totul se relativizează, aşa cum, în episoadele 

animate, orice e posibil. „Personal, tind să cred că şi Iisus este la fel de 

prezent, aici şi acum. Avem în vieţile noastre şi în societatea noastră 

tendinţa unei asigurări subconştiente că tot ceea ce este bun e va întâmpla 

cândva, cât de curând, în viitorul apropiat, dar niciodată acum‖. 

Momentele casnice se încheie cu un telefon batjocoritor la o linie 

fierbinte, cu o beţie şi cu un concurs de dezbrăcat. Secvenţa n-a fost 

altceva, prin urmare, decât un preludiu amoros, un lucru cum nu se poate 

mai opus discuţiei despre „trezirea‖ spirituală, posibilii mântuitori şi 

prezenţa lui anything possible, care a dominat peisajul. Comicul e în 

subtext, ca un corolar al oricărui text postmodern, minimalist şi totodată 

serios. 

 Cele trei povestiri publicate acum separat ne reamintesc că 

prozatorii buni nu sunt întotdeauna nici cei mai vizibili, nici cei mai 

prolifici. Andrei Mocuţa face parte, oricum, dintre ei, în orizontul unor 

promisiuni literare de onorat, pe viitor. 
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Victorii şi înfringeri la activ 

Să nu fii ca Iuda la cină 

Să poţi face gardă 

Şi la un bidon cu benzină 

Plînsul să nu aibă urmări 

Lacrimile să nu-ţi rămînă prin gări 

 

 

 

 

Versuri de Viorel Grigoriu 
 

RULETA POETICĂ 
 

Cînd eram mai tineri 

Aruncam cu poeme unii în alţii 

Ne jucam  

Luam cuvintele şi le urcam 

La ultimul etaj în literatură 

Declanşam uragane lirice 

Învăţam vocalele să meargă pe frînghii. 

Astăzi ne aşezăm la o masă 

Pentru o scurtă cozerie elitistă 

În mijloc stă un grandios măr roşu 

Pe jumătate otrăvit. 

Ne uitam absenţi unul la altul. 

Cine va muşca primul ? 

 

ADAM AL DOILEA 
 

Am să iau un copac 

Unul fără cunoaştere şi 

Am să-l rotesc după şolduri 

Am sa fug 

Am să ies mînios 

Din toate fericirile 

Am să plec undeva 

Unde păcatele nu se mai plătesc. 
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ÎN ISTORIE FĂRĂ MOTIV 
 

În istorie e frig 

Pentru a putea intra 

Îşi trebuiesc mănuşi, bocanci, cisme 

Experienţa cîtorva cataclisme 

Imnuri pe portativ 

Victorii şi înfringeri la activ 

Să nu fii ca Iuda la cină 

Să poţi face gardă 

Şi la un bidon cu benzină 

Plînsul să nu aibă urmări 

Lacrimile să nu-ţi rămînă prin gări 

Să nu te audă 

Să nu te vadă nimeni 

Du-te! Cara-te! 

Istoria te aşteaptă. 

 

ARMISTIŢIU 
 

Prin nu ştiu ce ordin divin 

Astăzi şi numai astăzi 

Nu se poate muri 

Aşa că: 

Ne aruncăm liniştiţi în faţa trenului 

Bem cafele otrăvite 

Ne spînzurăm prin parcuri 

Ne jucăm de-a moartea 

Punem zăpada la fiert 

Invităm morţii la bar 

Ne ştergem umbrele cu radiera. 

Astăzi şi numai astăzi 

Nu se poate muri. 

Mîine nimeni nu va mai şti nimic 

 

PLÎNS APROBAT 
 

Un cititor anonim 

Duce pe umăr 

Imense foi albe. 

Mi le aşterne în faţă 
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Îmi zice: 

Uite pe acest eşafod 

Poţi fi ucis 

De cuvintele tale nescrise. 

Cititorul se uită la mine 

Şi începe a plînge. 

De uimire, cu umilinţă 

Îi aprob plînsul şi  

Pun cîte o ştampilă 

Pe fiecare lacrimă. 

 

SANCTIFICAREA ABSENŢEI 
 

Cînd nu mai înţeleg nimic 

Îndrept capul spre cer. 

Rămîn aşa.Mă uit ca un 

Neruşinat în grădina lui Dumnezeu 

Îngrop de vie luna în ochi 

Îmi mut stele pe creier- 

Toţi spun că Dumnezeu este 

Tot ceea ce este. 

Eu cred că, în primul rînd, 

Dumnezeu este ceea ce nu este 

nimicul majoritar. 

Venim şi plecăm undeva unde 

Inexistenţa pentru cineva există. 

 

Pentru acel cineva 

Pentru stăpînul absenţei 

Cad în genunchi şi mă rog: 

Iertată să-mi fie Prezenţa 
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„Ne-am instalat la Agapia, jud[eţul] Neamţ, până lunea 

viitoare. Aici e un rai pe care nu l-am bănuit. Face să stai o 

vară întreagă. 

Stăm la Arhondaric3. Curăţenie desăvârşită, masă ideală.” 

 

 

 

Nichifor Crainic şi ţinutul Neamţului 
 

un documentar de Nicolae SCURTU 

 

 Biografia poetului, eseistului, gazetarului, traducătorului şi 

memorialistului Nichifor Crainic (n. 1889 – m. 1972) nu e cunoscută, în 

întregime, nici după aproape opt luştri de la plecare în eternitate. 

Biografii, de până acum, reticenţi şi, uneori, excesiv de prudenţi, marcaţi, 

desigur, de imaginea pe care i-au creat-o colegii din închisorile 

comuniste, nu au apelat la sursele primare de informaţii şi documentare. 

Biografia lui Nichifor Crainic, extrem de interesantă şi de captivantă, 

conţine surprize din cele mai plăcute cu putinţă. Omul era un generos, iar 

artistul un înţelept desăvârşit. 

Relaţiile sale cu cei mai mulţi dintre contemporani şi colegi de breaslă au 

fost cordiale, de autentică prietenie şi de un respect total al opiniilor 

fiecăruia. 

 O preţuire specială a manifestat pentru excepţionalul creator şi 

cărturar Lucian Blaga, pe care l-a cunoscut, în profunzime, în perioada 

studiilor de la Viena. 

 O călătorie în Moldova, în ţinutul Neamţului, a celor doi 

însemnaţi poeţi şi filosofi, aşa cum rezultă din cele două epistole, pe care 

Nichifor Crainic le trimite soţiei şi fiicei sale, ne relevă, peste timp, 

fascinaţia acelor locuri, acelor oameni şi, mai ales, a casei în care s-a 

născut europeanul Ion Creangă. 

 Confesiunile lui Nichifor Crainic, deloc circumstanţiale, conţin 

impresii despre Mănăstirea Agapia ~ „un rai pe care nu l-am bănuit―, 

despre casa lui Ion Creangă, pe care a vizitat-o împreună cu Lucian Blaga 

şi despre „frumuseţi nemaivăzute― din acest ţinut binecuvântat de 

Dumnezeu. 
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 La exact un lustru, după această călătorie în ţinutul Neamţului, 

filosoful Lucian Blaga îi transcria prietenului său următorul autograf ~ 

Lui Nichifor un pandant al Punctelor cardinale
1
 născut din atâtea 

neuitate discuţii la Kandersteg, Berna, Viena, Agapia. L[u]l[u]. [Spaţiul 

mioritic]. Bucureşti, „Cartea Românească―, 1936, 275 pagini. Trilogia 

culturii]. 

Impresiile lui Nichifor Crainic despre oamenii şi frumuseţile din ţinutul 

Neamţului se regăsesc, în timp, în corespondenţa sa, în memoriile sale şi, 

fireşte, în excepţionalele sale însemnări zilnice. 

 

* 

 

M[ănăstrirea] Agapia, 21 iulie [1]931 

 

Liţico
2
 dragă, 

 

Ne-am instalat la Agapia, jud[eţul] Neamţ, până lunea viitoare. Aici e un 

rai pe care nu l-am bănuit. Face să stai o vară întreagă. 

Stăm la Arhondaric
3
. Curăţenie desăvârşită, masă ideală. 

Vorbesc cu Lulu ce încântată ai fi tu să vezi ce e aici şi ce ochi mari de 

bucurie ar face Ninişor văzând pe maici şi auzindu-le ce frumos cântă la 

slujbă în biserică. Şi eu le aud întâia oară. 

Lulu a decis să vie la vară cu Cornelia
4
 şi Dorli

5
. 

Îţi trimit articolul pentru Universul
6
. Sper să-l ai până vineri seara. Îl 

duci pe la ora 7 lui Naum Apostolescu. Mai târziu de 8 el nu mai e la 

redacţie. 

Iartă-mă că îţi scriu aşa pe fugă. Abia acum îl terminai şi nu vreau să 

scap pe factor care vine la ora 12. 

Vă sărut cu neţărmurită dragoste, 

Crainic 

[Doamnei doctor Liţi Crainic, Strada Polonă, nr. 38, Bucureşti, III; 

Expeditor ~ Nichifor Crainic, Mănăstirea Agapia, judeţul Neamţ ~ 

Recomandată, nr. 8, Mănăstirea Agapia]. 

* 

[Târgu-Neamţ, 21 iulie 1931]
7 

 

Scumpă Ninişor
8
, 

 

Îţi trimit Casa lui Ion Creangă
9
 din comuna Humuleşti, unde s-a născut 

el. 
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Am văzut-o duminică cu Lulu Blaga. E mică, dar tare frumuşică. 

În România noastră aşa se nasc mai toţi oamenii mari: în case foarte 

mici. 

Mi-e dor tare de tine şi-mi pare rău că nu eşti pe-aici să te bucuri de 

frumuseţi nemaivăzute. 

Tata 

 

[Domnişoarei Nini Crainic, Strada Polonă, nr. 38, Bucureşti, III]. 

 

 

Literatura epistolară a lui Nichifor Crainic conţine o sumă importantă 

de note, observaţii, ştiri, precizări şi date, absolut necesare în scrierea 

unei biografii temeinice despre un creator aproape necunoscut 

generaţiilor mai tinere. 

O anumită rezistenţă, încă manifestă în cazul scriitorului şi gânditorului 

Nichifor Crainic, ar trebui, în urma lecturii integrale a operei sale, 

depăşită definitiv. 

Nicolae Scurtu 

 

Note 

 Originalele celor două epistole, necunoscute până acum, precum şi 

cartea cu autograful lui Lucian Blaga, se află în biblioteca profesorului 

Nicolae Scurtu din Bucureşti. 

1. Nichifor Crainic ~ Puncte cardinale în haos. Bucureşti, Editura 

„Cugetarea“ P.C. Georgescu-Delafras, [1936], 318 pagini. 

2. Aglaia Crainic (1891–1946), soţia lui Nichifor Crainic, colegă la 

Universitatea din Viena cu soţia lui Lucian Blaga, Cornelia Blaga; era 

apelată, în familie, Liţi. A fost o doctoriţă excepţională, aşa cum reiese 

din evocarea poetei şi pictoriţei Margareta Sterian. 

3. Arhondaric – aripă sau casă a unei mănăstiri rezervată găzduirii 

oaspeţilor. Provine din neogreacă – arhondariki. 

4. Cornelia Blaga (n. 1897 – m. 1983) soţia lui Lucian Blaga. A lăsat în 

manuscris câteva jurnale şi însemnări foarte interesante despre Blaga şi 

familia sa. 

5. Dorli Blaga (n. 1930), de fapt Ana. Este unicul copil al soţilor Blaga. 

6. Nichifor Crainic ~ Casa lui Coşbuc în Universul, 49, nr. 205, luni, 3 

august 1931, p. 1, col. 1-8, jos. În acest articol scris la Agapia, în 

compania lui Lucian Blaga, întâlnim câteva observaţii revelatoare ~ 

„Am văzut la Humuleşti casa lui Ion Creangă, întreţinută ca un pahar de 

bătrâna verişoară a povestitorului“. Iar spre final, Nichifor Crainic 

concluzionează fără echivoc ~ „Afară de Creangă şi Octavian Goga, nu 
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ştiu dacă există scriitor român a cărui operă să fie atât de profund legată 

de locul copilăriei ca poezia lui George Coşbuc“. 

7. Locul şi data scrisorii s-au stabilit după sigiliul poştei. 

8. Fortuna Ioana Crainic (1921–1983), fiica poetului Nichifor Crainic. 

Era apelată Nini. 

9. O cartolină ce conţine pe recto imaginea Casei lui Ion Creangă. 

O precizare necesară 

Evocare Casei lui Coşbuc, menţionată aici şi scrisă cu talent de 

memorialist, nu figurează în cartea lui Gavril Scridon şi Ioan Domşa ~ 

Biobibliografie George Coşbuc. Bucureşti, Editura Academiei Republicii 

Populare Române, 1965, 288 pagini. Cum, de altfel, nici una dintre 

contribuţiile lui Nichifor Crainic privitoare la opera şi biografia lui 

Coşbuc.  

De ce oare? Nichifor Crainic fusese eliberat din infernul carceral în anul 

1962. Existau oare, încă, interdicţii? 
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”Convingerea Mihaelei Chiribău-Albu este aceea că lumea magicului se constituie într-

un număr de reprezentări convertibile în mod nelimitat și itinerant, stratul ultim de 

semnificaţii al acestora închipuindu-l un șir de arhetipuri şi simboluri care nu sunt ușor 

sesizabile la nivel freatic. Magicul este considerat a forma un veritabil sistem de semne 

înțesat de virtuţi hermeneutice, substratul mitic fiind abordat pe considerentul 

apartenenţei acestuia la un anumit sistem mitologic con-sacrat. ” 

 

Dincolo de orizontul vizibilului 
 

o cronică de Vasile Spiridon 

 

 Studiul Magia lumii fictionale (Bacău, Ed. Rovimed, 2011), 

semnat de Mihaela Chiribău-Albu, se constituie într-o încercare de 

schițare a trăsăturilor esențiale ale arealului magic, analizat nu numai în 

ipostaza sa originară – de practică şi artă străveche de a stăpâni şi dirija 

forţe oculte –, ci și din perspectiva desfășurării și în contemporaneitate a 

liniilor sale directoare, cu tot ce presupune dimensiunea psihologică, 

socială și spirituală, a experienţei umane, în genere. Plasarea ființei 

umane în orizontul magicului și apoi pierderea acestui tropism sunt 

considerentele pe baza cărora prind contur premisele dialecticii magic-

fantastic, luate aici în discuție. Iar miza demersului este dată de 

redescoperirea unor atribute consubstanțiale ființării dintotdeauna: ale 

magicului, ale iubirii, ale ficţionalului şi, nu în ultimul rând, ale umanului 

în ipostaza lui de nedezvrăjit în jocul lumii.  

 Mihaela Chiribău-Albu operează o necesară întoarcere în timp, la 

perioada când universul uman era permisibil misterului și revelației, iar 

întâlnirea hărăzitoare cu sacrul era încă posibilă fără inhibiții provocate 

de rațiunea dominantă. Astfel, autoarea observă că magia a avut o 

evoluție intim legată de mentalitatea epocilor traversate, fiind totodată ori 

pe rând adulată, temută şi ostracizată. Se constată, în urma consultării 

unor studii de autoritate în materie, că există la nivelul imaginarului o 

vădită discrepanță între lumea arhaică şi cea modernă, ajungându-se 

treptat la pierderea contactului cu realităţile mitico-magice, întrucât 

lumea modernă a început să vadă în magie doar aspecte ce țin de 

superstiţie, de irațional și de nedescifrabil. Este motivul pentru care 

știinţa va prelua finalmente ştafeta magiei: medicul și psihiatrul vor fi 

noii vrăjitori, iar sacerdotul va fi aproape definitiv învins de 

propovăduitorii empirismului. Mihaela Chiribău-Albu sesizează faptul că 

astăzi în artele meşteşugărești subzistă câte ceva din caracterul tradiţional 

al magiei, gesturile artizanului putând fi în mare parte asemuite cu cele 

ale magicianului, fără a mai vorbi de medicină şi de alchimie, pentru 
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mult timp inseparabile de ideea de magie. Actualitatea magicului rezidă 

în faptul că filonul lui reînvie cu fiecare practică de îmbunare a naturii, 

cu fiecare obicei calendaristic şi mai ales cu aspirația unora dintre 

semenii noștri de a se afla în fața porţilor sacrului. 

 O concluzie importantă a demersului de față o constituie faptul că 

intenţia terapeutică rămâne factorul comun care intersectează destinul 

fantasticului cu acela al magiei. Dar autoarea are în intenţie de a-i pune în 

evidență magicului ceea ce i-a aparţinut, de fapt, dintotdeauna, adică 

dimensiunea sa nehibridizată de invazia fantasticului. Pentru aceasta, ea 

se plasează într-o perspectivă de interpretare care îi permite să surprindă 

atributele specifice magicului și fantasticului – două lumi distincte 

confundate prea des și care îşi dispută dreptul la persistenţă în imaginarul 

colectiv și al creatorilor de orice fel.  

 Luându-se în discuție operele de gen ale lui Mihail Sadoveanu, 

Vasile Voiculescu și Ștefan Bănulescu, se justifică ideea că povestirea ar 

fi o cale de recuperare a trecutului prin magia logosului şi chiar de re-

creare a lui din perspectiva prezentului (rememorarea de mituri, credinţe 

și atitudini aparţinând filonului arhetipal al umanităţii, la care se adaugă 

experienţa istorică, afectivă şi intelectuală). Încercarea de a rememora un 

timp iniţial/inițiatic şi experienţele unei aventuri umane străvechi îşi 

găsesc în povestire o valorificare estetică pe măsură. Nimeriți în lumea 

magicului, a ezotericului, neiniţiaţii sunt refuzați de un astfel de tip de 

cunoaştere, din partea lor totul fiind interpretat în termenii unei 

întâmplări insolite cu tentă fantastică. Dacă în narațiunile de gen ale lui 

Mihail Sadoveanu personajele sunt circumscrise unei bresle (vânători, 

pescari, solomonari), construcţia narativă a povestirilor lui Vasile 

Voiculescu aduce în scenă personaje caracterizate de o instabilitate a 

eului. Partea de fantastic îşi are originea şi în starea de tensiune stranie, 

trăită cândva de povestitor, şi păstrată ca atare în memoria lui. 

 Magia, depozitară de energii şi purtătoare de potenţialităţi sacre, 

este privită a reprezenta – cum este și firesc – drept o îndeletnicire 

iniţiatică și sintetizatoare a sensurilor marilor încercări omenești, printre 

care se enumeră măsurarea cu forţele iraţionale, lupta pentru 

supravieţuire, săvârşirea practicilor sacrificiale. Dar, din nefericire, 

treptat-treptat, conotaţiile simbolisticii arhaice și codurile ancestrale 

subsumate ideii de vânătoare au fost subminate de aspectul pitoresc ori 

utilitar, care slăbește resorturile regresiunii comportamentale și senzitive 

din perioada practicilor rituale, actul cinegetic ca atare nemaidevenind 

pretext pentru metafizica vânătorii. Avertismentul implicit lansat de 

autoare este acela că, în contemporaneitate, vânătoarea riscă să nu mai fie 
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nici măcar ultima redută a eroismului autentic, a trăirilor simple şi a 

relaţiilor naturale dintre oameni şi animale.  

 Filonul arhaic pe care îl presupune vânătoarea vine să ne 

vorbească în primul rând despre felul specific al omului de a se apropia 

de univers, orice căutare fiind în acelaşi timp o încercare de definire, 

nemărturisită, o întâmpinare a identităţii, mai ales atunci când nu 

promisiunea aflată la capătul acestei căutări, ci drumul în sine, al căutării 

însăși, este cel care contează. Tot ca formă de cunoaștere ce prinde 

contur în forul lăuntric, iubirea apare de multe ori ca o proiecţie a 

aspiraţiilor celor mai intime ale spiritului, izbăvirea venind chiar din 

partea ficţiunii: realitatea se poate dilata în închipuire, închipuirea 

sprijinindu-se la rândul ei pe realitate. În această ipostază, sentimentul 

îndrăgostirii trebuie înţeles ca o întâmpinare a deja-trăitului din plan 

imaginar, iubirea fiind nu atât cunoaştere, cât mai ales re-cunoaștere. 

Mihaela Chiribău-Albu îşi propune, printr-un efort de înţelegere a 

interferenţei dintre semnificaţii, viziuni şi concepte ce ţin de teoria 

literaturii, să detecteze în câteva dintre scrierile celor trei prozatori luați 
în discuție – Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu și Ștefan Bănulescu – 

trăsăturile caracteristice magicului românesc, dar, în interiorul acestei 

categorii, aşa cum apare ea conturată, şi semnele prezenței fantasticului. 

Se iau în sprijin interpretările arhetipale, psihanalitice sau naratologice 

ale fenomenelor ce ţin de categoria fantasticului, încercându-se integrarea 

lor într-o amplă perspectivă: aceea a semanticităţii, dublată de 

investigarea alterităţii şi a condiţiei marginalităţii, cu toate manifestările 

generate de aceasta. Tocmai din acest motiv structura cărții va privilegia 

definirea şi investigarea categoriei magicului, pentru ca apoi discuţiile 

despre fantastic să fie mereu arondate acestei sfere contaminate.  

Intrarea în regimul fantasticului conduce, astfel, pe un personaj ori altul 

din prozele analizate, la cunoaşterea de sine, smulgându-l pe acesta din 

realitatea vieţii artificiale cotidiene, profane. Iar pătrunderea în spaţiul 

fantastic nu se realizează brusc, deoarece rostul introducerii unei serii de 

semne prevestitoare este tocmai acela de a ţine faptele într-o zonă de 

ambiguitate şi de a da impresia cititorului că în jurul lui se desfăşoară o 

istorie neobișnuită. Aceste premoniții anunţă, indirect, existenţa unui 

plan fabulos al naraţiunii, saturat de mister. Astfel, eroii primesc încă de 

la început aceste semne ce par a veni dintr-o altă ordine a Firii, plină de 

aluzii, de spaime, de vise şi de treziri nesigure din vis. 

 Convingerea Mihaelei Chiribău-Albu este aceea că lumea 

magicului se constituie într-un număr de reprezentări convertibile în mod 

nelimitat și itinerant, stratul ultim de semnificaţii al acestora închipuindu-

l un șir de arhetipuri şi simboluri care nu sunt ușor sesizabile la nivel 
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freatic. Magicul este considerat a forma un veritabil sistem de semne 

înțesat de virtuţi hermeneutice, substratul mitic fiind abordat pe 

considerentul apartenenţei acestuia la un anumit sistem mitologic con-

sacrat. Autoarea pariază pe existența unui determinism magic, pe 

influenţa acestuia asupra mentalităţii şi comportamentului uman. 

Diversele variante magice şi conotaţiile lor în varii ipostaze şi pe registre 

ample sunt strâns corelate fantasticului și felului în care acesta ia în 

stăpânire coordonatele spaţiale şi le asumă drept dimensiuni ale 

interiorității: ale sufletului, conştiinţei şi spiritului. Mihaela Chiribău-

Albu izolează aceste repere şi elemente spaţiale, urmărind ipostazele în 

care apar şi semnificaţiile pe care le acoperă. Relația mit-fantastic, 

proiectată în regim ontologic, deschide căi fertile prin intermediul cărora 

omul se manifestă și ființează nu doar în planul realității fizice, ci și în 

sfera împlinirii spirituale.  

Mihaela Chiribău-Albu se apleacă prin studiul său Magia lumii 

fictionale asupra proteismului unei teme foarte dificile, pusă sub semnul 

permanentei mişcări şi continuei schimbări ce denotă dorința ontologică 

a ființei umane de a extinde realitatea dincolo de orizontul vizibilului.  
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unde poţi încerca singurătatea 

cu dinţii ca pe monezile zimţate 

ca pe imperiale săbii de Toledo. 

 

 

 

 

Poeme de Daniel Corbu 
 

Doamne, ar trebui să ştergi lumea asta 
 

Doamne, ar trebui să ştergi lumea asta 

s-o pulverizezi în Neantul atoatestăpînitor 

pentru că nu prea ţi-a ieşit. 

Tu ştii mai bine că o greşeală recunoscută 

e pe jumătate iertată 

şi că iertarea e semn de renaştere, Doamne. 

Poţi desigur s-o pui în curriculum 

în magna biographia citită de cei ce vor apărea 

din demnitate şi milă divină. 

Mare Arhitect, Mare Anonim, Mare Nevăzut 

Signore, Tată care nu te-arăţi niciodată 

şi care ne-ai dat spre trăire doar semnele tale 

în schimonosita durere de-a fi 

ne-ai dat gîndirea limitată şi oarbă 

umilinţa de-a trece în fugă prin faţa nevăzutului 

şi ne-ai dat cruzimea cu care-nghiţim 

păsări, oi, porci, broaşte, şopîrle 

iar pe gura cu care le-nghiţim 

să răsară cuvinte şi deseori metafizice fraze 

iar prin orificiile de eliminat apa şi hrana 

să slobozim şi sămînţa 

de întreţinut specia. 

Doamne, dacă Absolutul există 

de ce mereu ni-l ascunzi şi de ce 

cu atîta cinism zideşti instituţia tainei? 
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Dacă un cal încoronat poate fi confundat 

cu iedera 

o spînzurătoare cu balul de fluturi 

o, homo captivus aşteptînd sărutările morţii, 

de ce iarba e verde 

sîngele roşu 

iar cerul la nesfîrşire opac! 

 

Pentru că nu prea ţi-a ieşit 

Doamne, ar trebui să ştergi lumea asta 

şi cu neasemuită artă 

s-o pulverizezi în Neantul atoatestăpînitor. 

 

Happy Hour 

 
Într-o altă dimineaţă 
ca pe stropi de aur scuipam saliva 
împrospătată de gustul 
lucrurilor lumii. 
Fericită ora! 
Auzeam serafimi rugîndu-se pentru buna 
întocmire a văzduhului 
tremuram precum nisipul roşiatic 
în bătaia luminii 
şi tot ce căutam acolo-n adîncuri 
ştiam că e de neatins de neatins nemărginire. 
 
Mamă din aşezările cereşti 
pe cînd toate cîntecele 
ţi se-aşează pe lemnul proaspăt al crucii 
pe mine totul aici mă răsfaţă 
dar întotdeauna am plătit preţul 
şi poate ceva pe deasupra 
pentru că tot ce se-aprinde în mine 
poartă şi biruinţa catranului tău. 
Mamă a mea, zeiţă Cassandra 
totul mă răsfaţă aici 
hrana      iubirea     izvorul 
lumea cea mică făcută pentru 
marea lume 
golul    nimicul cel înfricoşător 
ca bucuria-ţi  la primul meu strigăt. 
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Un proligomene de şoapte 
Zicea: 

toate uşile dau în haos 

Şi mai zicea: NIMENI N-A VĂZUT MORMÂNTUL  

UNUI CUVÂNT 

Şi mai încă zicea: stai singur ca o uşă săpată în ziduri 

râvnind mereu orizontul de după orizont 

trece adevărul dintr-o cameră în alta 

şi te ignoră 

trece umbra morţii şi te sperie 

pas encore, Monseur Le Best Daniel, pas encore! 

Zicea: şi mormintele călătoresc 

Şi mai zicea: 

nu-l uitaţi pe cel care-şi are 

mormântul în mare! 

Şi mai încă zicea: cel ce-ţi opreşte moartea la fiecare răspântie 

cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo 

te va uita într-o zi! 

 

 

Eglogă 
 

(Nu-i, Moarte, timp de iertare-ntre noi) 
Nu-i, Moarte, timp de iertare-ntre noi 

Fi-vom la nesfîrşit duşmani amîndoi. 

 

Degeaba vechi invocaţii şi rugi salvatoare 

Cu tine, Moarte, nu-i împăcare. 

 

Îndelung ocrotit de versul amar 

Amînări şi amnistii am cerut în zadar. 

 

Timp de iertare între noi nu e, Moarte 

Prietenie sau alte cuvinte deşarte 

Doar perseverenţa de-a te ţine 

Un pas mai departe. 

 

Blazonul de arhonte 

 

Nici mergător pe sârmă la circul 

de stat 



177 

 

nici chelner la Viena după o spiţă străbună 

nici salvamar la Miami 

nici universitar la Heidelberg 

nici comis-voyajor nonşalant prin oraşele 

din Orient 

nici călugăr budist prin peşterile Tibetului 

nici rege al Etiopiei în fireasca 

descendenţă familială. 

Ce-am ajuns noi, Daniel Corbu? 

Biet călător prin barăcile visului 

sclav al metaforei oferind adăpost pentru 

nunţile necesare oferind 

lecţii mentale de frică şi extaz 

purtând ca pe-o invizibilă torţă 

blazonul de arhonte al cuvintelor 

ce nu ne-au hrănit niciodată de-ajuns. 

 

 

Poemul peripatetic 
lui Vasilian Doboş 

 
De ani şi ani plimb pe străzi 
ideea unui poem 
de parcă mi-aş plimba propria-mi moarte. 
Deseori prietenii vorbesc 
înşirînd verzi şi uscate despre glorie 
sex sau politică şi nu-i aud. 
Poemul nescris zumzăie în urechi 
şi mă scoate pe străzi 
intru în bodegile unde altădată 
prezidam mese de prieteni. 
Să luăm o bere zice Lessy, asta mai saltă glicemia! 
Luăm bem în tăcere 
eu simt cum poemului încep a-i creşte solzişorii 
brusc mă ridic şi ies iar pe străzi 
ies prin pieţe aici totul se vinde şi totul se 
cumpără paradisul murdar poate ajunge 
pînă şi-n grădinile suspendate pînă şi în 
privirea lui Orfeu întoarsă spre Euridice. 
De ani şi ani plimb pe străzi 
ideea unui mare poem 
de parcă mi-aş plimba propria moarte. 
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Miercuri. che porta dalla notte? 

 

Doar gîndul repaosului mă poartă 

prin burgul cu ulceraţii de toamnă 

unde melancolia se-ntâlneşte cu straniul 

cîntec al ciorilor 

iar Copoul se umple puţin cîte puţin cu întuneric 

precum paharele cu negrul vin de Burgundia. 

Nu mai cauţi zeii deasupra 

nu le mai rîvneşti întîmplările 

îi calci odată cu frunzele 

odată cu propria spaimă pe scările vechi şi pe-alei. 

Che porta dalla notte? 

Ce-mi vine dinspre noapte, Mario Luzi? 

poco/puţin, acel puţin ce taie mai tare decît spada, 

iubirea şi candoarea posomorîte răscruci 

de preschimbat visele  de dărîmat pereţii de ceaţă 

ai renunţării 

unde poţi încerca singurătatea 

cu dinţii ca pe monezile zimţate 

ca pe imperiale săbii de Toledo. 

 

 

Purtătorul de tăcere 

 

Doamne, atâta deşert în clepsidra 

pe care mi-ai dat-o 

să mă lecui de timp! 

O, înviere de fiecare zi a păcatului 

fără de veste a venit toamna. 

S-a defectat şi maşina de fabricat petunii. 

De undeva de prin ceţuri 

a apărut şi îngerul meu peltic şi tomnatic 

    îngerul păzitor 

— Sfântă vecinătate a Nimicului – începu îngerul -  

aşa de livid şi fărâmiţat de absenţe 

doar în vorbe vei mai fi fiind fericit! 

— Dragule, — i-am răspuns îngerului privindu-i aripile tot mai tocite 

mai blegi şi mai 

          răsfrânte în sine — 

de-acum îmi voi potrivi monadele tăcerii 
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voi rămâne printre fotonii şi frumusonii tăcutei tristeţi 

şi VOI MÎNCA DIN ACEIAŞI PESMEŢI AI POEŢILOR BLESTEMAŢI. 

Azi de exemplu sătul de psalmi şi ode tremurânde 

voi mai scrie şaizeci şi patru de versuri 

la cutremurătoarea mult aşteptata epopee a secolelor 

cu provizoriul titlu Aşa s-a călit batista 

(pentru ea voi fi răsplătit cu greutatea trupului 

       meu în aur!) 

voi primi în tăcere vizita zeului barbar Asclepios 

voi admira sânii azurii ai cerului şi voi întoarce clepsidra. 

CU ALTĂ DEŞERTĂCIUNE VOI RĂSPUNDE DEŞERTĂCIUNII. 

 

 

Răspuns tîrziu şi-ntomnat la scrisoarea poetului george vulturescu 

 

Cînd am învăţat să zbor 

Mi s-a terminat cerul 

 

Dragul meu, 

În aprilie 

murise Hristos şi se urcase la ceruri 

sîngeram postmodern şi-nghiţeam 

 alimente cu E-uri. 

 

Mi se făcea tot mai mult de urît 

în trupul strîmt şi nehotărît. 

Cine să ştie cum era în mine 

cînd aşterneam pe foi cuvinte sublime. 

Pe-o scară de aţă mă legănam lasciv 

şi-n uimire ca tremurarea unui beţiv. 

 

Mi se făcea tot mai mult de urît 

Petreceam cu pahare şi îngeri. Atît. 
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În memoriam  - Ion Pecie 

(13 iunie 1951 – 25 martie 2011). 

 

 

 

 

Un mare critic, cu vocaţia metapovestirii 
 

un eseu de Ion Popescu-Brădiceni 

 

 S-a stins din viaţă criticul literar Ion Pecie. S-a născut la 13 iunie 

1951 în Slobozia-Trăsnitu, din judeţul Argeş. Părinţii săi au fost ţărani: 

Maria (fostă Zuluf) şi Theodor Pecie, de la care a moştenit echilibrul şi 

exigenţa atitudinii. A frecventat clasele primare şi gimnaziale în 

localitatea natală, loc unde i s-au întâmplat primele ieşiri din edenul 

natural în spaţiul cultural, prin lecturi nesăţioase. Între 1966 şi 1970 a 

urmat Liceul „Nicolae Bălcescu‖ din Piteşti, iar între 1973-1977 cursurile 

Facultăţii de Filologie, secţia română-franceză, a Universităţii „Babeş-

Bolyai‖ din Cluj-Napoca, fiind totodată, alături de Ion Pop, Mircea 

Petean, Nicolae Diaconu ş.a. redactor la revista „Echinox‖. De altfel, a şi 

debutat în paginile ei cu critică literară în 1975, la rubrica de comentarii 

dedicate cărţilor în proză. Din anul 2010 a devenit membru al Uniunii 

Scriitorilor din România. 

 Boema arizoniană şi studiul aprofundat l-au făcut repede 

remarcat. A deţinut rubrica de „cronică literară‖ la „Tribuna‖, în epoca 

lui D.R. Popescu, şi la „Ramuri‖, în epoca lui Marin Sorescu. A 

funcţionat ca profesor la Liceul Industrial din Mizil, la Liceul „Tudor 

Arghezi‖ din Târgu-Cărbuneşti (1978-1990) şi după aceea, neîntrerupt, la 

Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu‖ din Târgu-Jiu, printr-un ordin 

semnat de ministrul de pe atunci Mihail Şora (1991-2010). A colaborat 

cu cronici şi eseuri dar şi cu texte metanarative, atinse de aripa geniului 

speculativ şi comparatist, în prestigioase reviste precum „Gorjul literar‖, 

„Steaua‖, „Transilvania‖, „România literară‖, „Cultura‖, „Viaţa 

Românească‖, „Literatorul‖, „Polemika‖, „Caietele Columna‖, „Serile la 

Brădiceni‖ ş.a. Din 1998 îşi începuse şi un doctorat în litere la 

Universitatea din Craiova la profesorul George Sorescu, dar boala l-a 

împiedicat a-l termina. Recunoaşterile oficiale ale valorii sale au fost 
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doar două: Premiul pentru critică al Revistei „Ramuri‖, în 1982 şi 

Premiul pentru critică „Nicolae Diaconu‖ al Atelierului Naţional de 

Poezie „Serile la Brădiceni‖, în 2010 . În schimb, comentatorii avizaţi i-

au subliniat în nenumărate rânduri contribuţia remarcabilă la dezvoltarea 

istoriei, criticii şi hermeneuticii literare româneşti, stilul inconfundabil 

bazat – îl citez pe Al. Cistelecan – pe „principiul de infidelitate... lăsat tot 

mai liber pe măsură ce e încurajat la pur spectacol‖, adică la 

metapovestire, în care suntem introduşi printr-o „ştiinţă epică a 

comentariului‖, grefată pe o inteligenţă şi un umor de excepţie. I-au 

caracterizat şi interpretat cărţile, din nefericire numai patru: 

„Romancierul în faţa oglinzii‖ (editura Cartea Românească, 1989), 

„Meşterul Manole. Prozatori ai lumii: Creangă, Sadoveanu, Rebreanu‖ 

(editura Viitorul Românesc, 2001), „Phallusiada sau epopeea iconoclastă 

la Ion Creangă‖ (editura Măiastra, 2010); „Phallusiada sau epopeea 

iconoclastă la Ion Creangă‖, (editura Paralela 45, Colecţia Studii, 2011): 

Gheorghe Grigurcu, Al. Cistelecan, Nicolae Manolescu, Ion Pop, Ion 

Popescu-Brădiceni, Zenovie Cârlugea, Ion Trancău, Lazăr Popescu ş.a. 

 Prima carte n-a avut ecoul meritat din pricina ipotezei de lucru 

aplicate romanului românesc contemporan, investigat la nivelul unor 

opere emblematice, deşi calitatea analizei cât şi originalitatea opiniei 

critice, mai întotdeauna în răspăr, reclamau o situare axiologică mai 

înaltă, în orizontul de receptare contemporană. Interesat de 

metamorfozele epicului, eseistul s-a oprit asupra unor romane în vogă, 

unele controversate, nu numai atunci, din anii `70-`80 ai secolului trecut, 

ci şi astăzi, semnate de Marin Preda, Eugen Barbu, Nicolae Breban, D.R. 

Popescu, Constantin Ţoiu, George Bălăiţă, Marin Sorescu, Francisc 

Păcurariu, Mircea Ciobanu, Costache Olăreanu. Totuşi, volumul atât de 

dezbătut în eon, îl vom regăsi, în bibliografia restrânsă a manualului de 

literatură română de liceu pentru clasa a XII-a din ani 1990-2010. 

Eseurile din cea de-a doua carte sunt scrise într-un ton colocvial, apelând 

uneori la calambur, însă dicţiunea şi ficţiunea critică valorifică enunţul 

teoretic şi referinţă erudită, ca şi aluzia ironică sau observaţia mulată pe 

detaliul tematic semnificativ; e implicată astfel obsesiv tema căutării 

(itinerarul prin labirint, traseul iniţiatic, drumul spre un centru sacru), ori 

tema erotică. Veritabile „anamorfoze de lectură‖, secţiunile celui de-al 

doilea volum semnat de Ion Pecie redau metacriticii şi metahermeneuticii 

actuale o personalitate proeminentă: prin joc speculativ şi asociativ, prin 

spirit ludic deturnat într-o mai mereu benefică suprainterpretare, printr-un 

fel de credibilitate obţinută prin vervă şi violenţă insolitată în sens 

girardian dar şi printr-un dezinvolt asociaţionism simbolic, paradigmatic 

şi sintagmatic ori printr-o explorare aparte a dimensiunii fundamentale a 



182 

 

imaginarului trecut din regimul creaţiei (şi al cuvântului care produce 

realitatea) în cel al metalivrescului dezambiguizat şi restructurat în 

direcţia virtuozităţii rafinate filosofic (metafizic). 

 Aceste căi parţial transfrontaliere, parţial autoreferenţiale, vor 

genera şi eseurile din ultima carte: „Phallusiada sau epopeea iconoclastă 

la Ion Creangă‖, cercetare în care „simbolurile esenţiale... se 

resemantizează din mers, de la cap la coadă‖ (vezi „Precuvântarea 

autorului‖), în funcţie de „schimbarea codului cultural‖. Scriitura care – 

cum o definea Platon – este „pharmakon, otravă şi leac‖ – devine în 

postmodernitate, metascriitură, iar Ion Pecie: un subtil alchimist al 

metaprozei dialogale şi agonale, care iese în faţă prin fantezie nebună, 

satiră suculentă, farmec indiscutabil, ingeniozitate a construcţiei, privire 

de sus a relaţiilor umane, bucurie intelectuală, empatie cu operele 

decriptate şi colaborare amicală cu autorii convocaţi în cetatea 

metapoeticii sale de ucenic vrăjitor şi totodată magistru al ceremoniei 

arhitextuale, de o tulburătoare autenticitate şi vocaţie a originarului, a 

gestului instaurativ. 

 

 

Cartea - oglindă a drumului vieţii 
Am convorbit despre Ion Pecie cu D.R.Popescu, Ion Pop, Adrian 

Popescu, Ion Mureşan, Nicolae Breban, Marin Sorescu, Nicolae 

Manolescu ş.a. În ultima vreme, cu Mircea Petean, care mi-a povestit 

despre boema lui clujeană (la „Arizona‖), despre dionisiacele lor 

bancheturi intelectuale apolinice, despre înnegurările şi iluminările lor 

intra şi extra-senzoriale. 

Am înţeles că se crease în jurul criticului specializat în receptarea 

romanului românesc contemporan un fel de mit. Se fabula în exces, se 

emiteau supoziţii la colţuri ascunse de cafenea, se ţeseau intrigi care de 

care mai... halucinante. Oricum, se putea extrage un fel de identitate 

auctorială: toţi cei mari ai zilei începuseră a se teme de furcile sale 

caudine. 

În ceea ce mă priveşte, eu n-am priceput defel de ce aceşti monştri 

sacri îi purtau frica, chiar dacă se numeau Marin Preda ori Eugen Barbu, 

două sacrosancte glorii care, exploatând sursologia oferită de «obsedantul 

deceniu», profitând en gros şi en detail, reuşiseră performanţa uluitoare 

de a fi fost „placaţi‖, chipurile la zidul unei istorii, calpe de altfel, printre 

aşa-zişii indezirabili ai epocii... Ceauşescu! 

Eseul de faţă se referă deocamdată la o carte de excepţie a 

(meta)literaturii române contemporane antedecembriste, apărută la 

„Cartea Românească‖, în 1989: „Romancierul în faţa oglinzii‖ (un masiv 
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volum de 336 de pagini), unde Ion Pecie îi comentează pe granzii Marin 

Preda (Cel mai iubit dintre pământeni), D.R.Popescu (Viaţa şi opera lui 

Tiron B.), George Bălăiţă (Lumea în două zile), Constantin Ţoiu (Galeria 

cu viţă sălbatică, Însoţitorul), Francisc Păcurariu (Labirintul), Mircea 

Ciobanu (Martorii, Lupta cu lucrurile), Costache Olăreanu (Ficţiune şi 

infanterie). 

„Romancierul în faţa oglinzii‖ îşi propune drept scop să 

elaboreze, dinspre concret spre abstract, dinspre tematică spre ideatică, o 

adevărată teorie a romanului dublată de o hermeneutică aplicată a 

acestuia, dar nu în maniera lui Adrian Marino ci poate în aceea a lui 

Vasile Lovinescu şi Luca Piţu. 

Şi fiindcă nu a scris roman, metatextul lui Ion Pecie este totodată 

un bun prilej de a (re)povesti clar, frumos, convingător, întorcându-se la 

arhetipuri, la mythos, la logosul fondator de lumi imaginare, la discursul 

esenţelor.  

Dar el şi devine pe traseu, un autoportret în oglindă, în speranţa 

unei viitoare inversări de statut. Modelul foucaultian - cel din 

comentariul la Meninele lui Velazquez - pare şi el a fi înrâurit scriitura 

profund personalizată şi identitară a lui Ion Pecie. Să citez spre a fi crezut 

pe cuvânt: „Valazquez cel din Meninele era o prezenţă mult mai discretă. 

Romancierul de azi se vrea un factotum: el este şi pictorul, şi meninele, şi 

regele privind, alături, de regină, spre cei ce se lasă imortalizaţi, şi critic 

al tabloului, subiect al lui, chiar şi peisaj...‖ 

Această carte a lui Ion Pecie este totodată oglinda drumului (o 

parte a acestui drum) vieţii sale. Şi cartea, şi oglinda, şi viaţa au fost 

duble. Cartea primă, şi cea secundă, oglinda, nu separând ci unind (deci 

terţ exclus-inclus) între real şi imaginar, ea fiind un fel de imaginal... 

recurent. Or dedublarea asta te poate duce la nebunie. Căci şi viaţa nu 

este fără de moarte precum nici tinereţea nu este fără de bătrâneţe. „Dar 

oglinda - conchide Ion Pecie - mai are şi alt rol decât acela de a deforma 

chipul şi psihologia individului, de a-i schimba în ultimă instanţă 

identitatea. Ca prezenţă zilnică, privitul în oglindă este o garanţie a 

autenticităţii‖. 

 

Un orizont intertextual de invidiat 
Despre Ion Pecie am mai scris într-una din cărţile mele (vezi 

„Scriitorul transmodernist: neohermeneutul şi mân(t)uitor al cuvintelor: 

Ion Pecie şi prozatorii lumii, pag. 214-215‖). Am făcut-o în spaţiu 

restrâns şi cam sumar. Revizuindu-mi atitudinea, întreprind acum o târzie 

recuperare metacritică. Adaug că importantul cronicar de la Tribuna şi 

Ramuri mi-a fost ani buni tovarăş de călătorie cu trenul, la Craiova, la 
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doctorat, amândoi la acelaşi profesor coordonator: George Sorescu. Aşa 

că încet - încet ne-am ataşat unul de altul. Ba am realizat împreună şi un 

copleşitor interviu tot într-un tren de Cluj, pe întinderea a vreo opt ore. 

Tot împreună i-am luat şi un interviu lui Nicolae Manolescu, la o 

vizită a sa în postura candidatului PAC la preşedinţia României, în Gorj. 

Am fost cel care i-am recuperat, la rugămintea sa, de la „Scrisul 

Românesc‖, imediat după Revoluţia din 1989, manuscrisul celei de-a 

doua cărţi: „Prozatori ai lumii: Creangă, Sadoveanu, Rebreanu‖, apărută 

mult mai târziu la Editura Viitorul Românesc, la insistenţele lui 

D.R.Popescu. 

Lăsând biografia deoparte, să începem şi noi „căutarea grădinilor 

pierdute‖ ale ideilor, tezelor, miturilor, motivelor, cărţilor investigate de 

Ion Pecie în „Romancierul în faţa oglinzii‖. Metoda călăuzitoare a 

demersului critificţional este cea mai potrivită. Un permanent du-te-vino 

între platforma literaturii române şi platforma încercuitoare a literaturii 

universale. Această concentricitate (centrifugă şi/sau centripetă) îi oferă 

criticului calea ideală de penetrare a universurilor romaneşti bătute cu 

pasul condeiului exigent, talentat, cu o distinctă şi accentuată vocaţie 

polemică, cu o largă şi verticalizată cultură livrescă la purtător, ca să 

reproduc o opinie a lui Gheorghe Grigurcu, şi cu un orizont intertextual 

de invidiat. 

Din start, se poate desluşi o întâie notă caracteristică: cum vechile 

mituri au fost de mult anulate de istorie, spiritul reformator, al 

prozatorului, va trebui să le resusciteze/reînfiinţeze şi să le proiecteze en 

abyme; eul narcisiac va înclina şi el lancea ionaică într-o bibliotecă 

imaginară în favoarea refacerii unităţii (iniţiale?) a spiritului, însărcinat 

să rezolve, cumva, divorţul între existenţă şi aparenţă (adică existenţă). 

Dedublarea romancierului (în cazul de faţă Marin Preda) va fi fost mai 

întâi o stare de luciditate şi apoi act de demnitate (ci nu de conformism).  

Stilistic vorbind Ion Pecie este unul din rarii critici români de azi 

care şi-au asumat cu deplină responsabilitate şi binele şi răul din postura 

de lector atent şi nonconformist. Referindu-se la Marin Preda, de pildă, 

nu se fereşte a-i imputa acestuia superficialitatea comentariului filosofic 

(este vorba despre poemul filosofic al lui Petrini „Era ticăloşilor‖).  

Procedează la fel şi cu un alt monstru sacru al prozei romaneşti, 

Eugen Barbu, nesfiindu-se a-i amenda acestuia insuficienta transformare 

a personajului principal în erou de ficţiune (este vorba de Hrisant 

Hrisoscelu). Totuşi Ion Pecie ştie a scoate din capodopera lui Eugen 

Barbu trăsăturile fundamentale aferente acesteia: simbolismul, 

saturnismul, reinstaurarea vârstei de aur într-un Bizanţ utopic, melancolia 

născută în câmpul dedublării spiritului şi al depărtării de sine însuşi a lui 
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Hrisant ş.a. O observaţie pertinentă a lui Ion Pecie defineşte exact 

specificul romanului atunci când afirmă că această lume căzută în 

paragină (fie veneţiană, fie bucureşteană) este nu atât văzută cât auzită. 

Citez: „De unde se poate trage o concluzie importantă pentru arta 

naraţiunii lui Eugen Barbu: lumea zugrăvită de el este în primul rând 

imaginară (auzită), şi abia în al doilea rând reală (văzută).‖ O altă idee 

critică a lui Ion Pecie prinde exact decăderea sacrului în carnavalesc. 

Altfel spus este vorba cumva de o idee similară: aceea a deghizării 

universale a valorilor spirtului, un deghizament bufon şi de circ.  

 

Jocurile zeilor şi metatematica 
 Cu Ion Pecie, ca methodolog, nu te rătăceşti. Este exact ca şi cum 

te-ar însoţi Wayne C. Booth ori Claude Bremond. Nu te pierzi, în lumea 

metaromanescului, adaug, dar sfârşeşti prin a avea nostalgia barthesiană a 

„romanului scriiturii‖. Păţind, aceasta, Ion Pecie fără a plăti încă tribut 

(preţul incestului) porneşte pe cont propriu în căutarea gradului 0 al 

scriiturii. Gradul 0 pare să fie nonficţionalitatea. Citez din alt capitol al 

„Romancierului în faţa oglinzii‖, numit twainian – crengist „Isprăvi la 

Curtea din Micene‖. 

 Lumea e un car cu fân (în care prozatorul îşi transportă acul către 

casă şi ajuns la destinaţie îl găseşte şi-l înfige tacticos şi cu humor în 

perniţa-i suport): ceea ce povestesc oamenii e realitate sau părere. Doar 

fotografiile sau picturile pot reda adevărata realitate. Căci „arta 

fotografică susţine arta romanului‖. Gogu Pană, nimeni altul decât 

„mercenarul textual‖ al autorului, se află în solda lui D.R. Popescu, opera 

lui, albumele sale, sunt o mise en abyme a romanului, dar şi o piedică în 

calea uitării a acestei lumi decăzute, umile, insignifiante, cu eroi anonimi.  

 Dar – precizează Ion Pecie, cu ochiul lui Argus în frunte, atent să 

nu îl fure (con)textul cărţuliei sale – „destinul lor banal, mizer, are 

contingenţe cu lumea mitului‖. „Marele adevăruri ale vieţii pot fi citite şi 

în destinul lor‖. „De origine cultă sau folclorică, mitul coboară în 

substanţa epică orientând pe nesimţite capitolele spre înţelesuri 

superioare‖. Greutatea romanului se mută din planul construcţiei în 

planul ideaţiei. Coerenţa lui ţine de fond, nu de formă. Autorul sacrifică 

deliberat unitatea compoziţională pentru a articula temeinic unitatea 

tematică, în aşa fel încât motivele şi personajele purtătoare să circule 

nestânjenite dintr-o nuvelă în alta. Eterogenitatea semnificaţiilor se 

răscumpără în omogenitatea semnificaţiilor‖. 

 Până aici Ion Pecie nu pare a ieşi prea vizibil din seria criticilor 

„tradiţionalişti‖. Însă, brusc, survine şi devierea metaforică ori 

metonimică înspre critica de tip ostensiotic / himeneutic. Citez: 
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„Romanul se cere citit cu atât mai mult în ceea ce el ascunde iar nu în 

ceea ce el expune‖. 

 Arhitextualizând, total şi subtil, la contactul cu marile curente ale 

criticii literare (psihanalitică, tematică, formalist-structuralistă, 

naratologică, telquelistă, în noua retorică, deconstructivistă, poetico-

stilistică, semiotică, gramatica semnelor, intertextualistă, 

interreferenţialitatea simbolică şi semiotică, genetică, textanaliza, 

sociocritica, critica de identificare, estetica receptării, semiologia şi 

poetica lecturii, pragmatica ş.a.) dar şi fiind arhilectorul potrivit la locul 

potrivit, Ion Pecie dispune de o teorie a omului ca fiinţă pentru zeu. O 

aplică el însuşi din postura comentatorului abilitat, metamorfozând-o 

într-o teorie a depragmatizării şi repragmatizării din perspectiva căreia 

întreprinde mereu o reevaluare virtuală, succesivă modelului semiotic şi  

cititorului cooperant. 

 Cum citeşte aşadar Ion Pecie un roman / orice roman? Conform 

jocului secund al zeilor, care sunt Domniile-lor, romancierii? Poate! Căci 

viaţa e un joc etern, o bucurie eternă. Sau încă nu, căci jocurile zeilor 

sunt de cele mai multe ori absurde, sângeroase şi inutile sacrificii. Şi de 

neînţeles!  

 Pe urmele lui Gilbert Durand, (arhetipologul şi antropologul 

imaginarului), Ion Pecie detectează una după alta teme predilecte: a 

neînţelegerii, a încastrării, a mântuirii, a renaşterii ontologice, a dualităţii 

rai-iad, a neprihănirii ş.a.m.d., nefăcând propriu-zis critică tematică ci 

metatematică, pe care îşi va grefa noua lui ispitire: filosofia imaginarului 

prizată (implementată) metahermeneutic à la manière de Jean-Jacques 

Wunenburger. Căci ce va face în abordările sale cutezătoare (poiein + 

poiesis)? Va diseca romanele vizate (şi vizitate) în funcţie de 

bipolaritatea optică şi retorică, de clivajul vizualului şi verbalului. Va 

întreprinde o hermeneutică simbolică şi o alta semiotică. Se va lăsa în 

voia ontologiei imaginii, preocupat de aflarea esenţei manifestării de 

tipul unei reprezentări. Va glosa inteligent pe marginea imaginii ca 

încarnare a fiinţei, pe aceea a ambivalenţei imaginii-oglindă ori a gândirii 

prin imagini / a trăirii prin imagine. Prin urmare, Ion Pecie îşi 

consemnează limpede şi precis: „Istoria conservă structurile arhetipale în 

forme greu de sesizat. Transpunerea literară a unor mituri (apropo 

transpoziţia e una din legile transmodernismului instituite de mine, 

n.m.I.P.B.), configurarea unor personaje cu genealogie complicată e cu 

atât mai dificilă‖.  
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Filosoful imaginilor 
Spectaculozitatea criticii lui Ion Pecie vine şi dintr-o mirabilă artă 

a scufundării în materia romanescă. Dar vine totodată dintr-o radicalizare 

a individualului , a scufundătorului care doar astfel intră în posesia 

adevăratei sale fiinţe şi se alege (fiind Cel Ales) de o lume ca o apă 

trecătoare. Fibra de critic a lui Ion Pecie iese mai clar în evidenţă când îşi 

asociază tenta eseistică . Textul dobândeşte acea intrinsecă frumuseţe a 

culturii asumate  - cum scrie acesta  - „gotic, manierist, tras în tuşe de o 

extraordinară sobrietate‖. Ca şi la D. R. Popescu , scriitura 

incandescenţială a lui Ion Pecie însuşi este deopotrivă o tăietură verticală 

în spirit ,dar şi o incursiune orizontală în realitate , întreruptă de 

sistematice sau spontane plonjări în mitologie , religie, istorie, literatură, 

ştiinţă ,domenii de unde eseistul ( Ion Pecie, adică - n.m. I.P.-B.)aduce la 

suprafaţa textului idei preţioase ,noi sensuri şi simboluri transformate în 

contraforturi ale epicului ( şi ale metaepicului – n.m. I.P.-B.). Cărţi, 

personaje, teme se înlănţuie halucinant în comentariul criticautorului 

gorjean. Acesta mizează pe imaginea / imaginarul fondatoare / fondator  

(arhetip, în cazul romanului „Lumea în două zile‖ al lui George Bălăiţă).  

Şi ca un autentic filosof al imaginilor, Ion Pecie sugerează că prin 

analogie, putem căuta aşadar în realitatea exterioară a lumii şi interioară a 

spiritului imagini speculare care ne pot conduce spre Formele în sine . 

„Acest adevăr al reflectării în oglindă explică de ce omul a cercetat atât 

de mult viziunea dublului său‖ – apreciază Jean-Jacques Wunenburger 

(în „Filozofia imaginilor‖, p. 215). Şi Ion Pecie se ambiţionează în a-şi 

revela dublul nevăzut; el se priveşte în oglinda vreunui roman, iar 

privirea aceasta devine însăşi formula reflectării psihologice şi morale a 

eului , pentru ca ,în cele din urmă, oglinda să joace o funcţie de mediere 

în chiar interioritatea sferei subiectului, ceea ce face din propria metaforă 

un atribut al reflexivităţii specifice gândirii sau sufletului. Oglinda lui 

Bălăiţă ,reprezintă ,pentru criticul care se contemplă în ea pentru a crea 

breşa trecerii din firesc în suprafiresc ,din banal în fantastic, dar şi din 

regalitatea acestui banal într-un „lirism ce merge spre obârşia lucrurilor şi 

a lumii‖, un fel de laborator alchimic. În el, criticul se comportă ca un 

iniţiat care îşi canalizează energia şi ştiinţa spre constelaţia simbolurilor 

ezoterice din profunzimea lumii –oglindă, pe care le forţează supunându-

le să devină semne (exoterice).  

Discursul noii critici a lui Ion Pecie se lasă enunţat /şi denunţat/ 

ca o chemare plină de reveria unei voluptăţi codificate a semnului , dar şi 

a transmutării unui narcisism legat de profunzimile tulburi ale 

subiectului, ale Numelui (său, n. m. I.P.B.) ca simbol (şi ne-am întors de 
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unde am plecat - n.m., I.P.-B.) şi siglă a dorinţei, în ultima instanţă a 

Cărţii construite ca spaţiu al Numelui.    

„Romancierul în faţa oglinzii‖ spre un asemenea model de carte a 

evoluat. Citez: „Spiritul cărţii relevă o dublă mişcare: naştere a lumilor 

din cuvânt, creştere a lor dintr-un nucleu  originar‖. Lectura ei „cere 

ştiinţa şi îndemânarea  unui genist căci textul îi e minat de simboluri, a 

căror reperare şi dezamorsare  sunt operaţii anevoioase‖. În „Galeria cu 

viţă sălbatică‖, Constantin Ţoiu, ca narator, şi personajele sale, „susţin 

fluxul naraţiunii printr-o inteligenţă, suplă dialectică a argumentării, 

reliefată în registrul logicii şi al raţiunii , al referinţelor livreşti ţinând 

cumpăna dreaptă, între adevăruri filosofice ,istorice, politice, psihologice. 

Coerenţa cărţii este indiscutabilă....  (vezi „Romancierul în faţa oglinzii‖, 

p.224)  

 

Epopeea iconoclastă la Ion Creangă 
În „Phallusiada sau epopeea iconoclastă la Ion Creangă‖, Ion 

Pecie îşi dă întâlnire în oglindă cu prozatorul junimist, cu artistul 

seducător prin fineţea stilului, accesibil în profunzimea operei sale doar 

intelectualilor rasaţi, ca finalmente să realizeze că imaginea reflectată îl 

dedublează pe el însuşi, îl reprezintă printr-o stranie identitate drept un 

aristocrat şi plebeu în acelaşi timp, al literelor. 

 Un ochi atent va developa imaginea din oglindă şi va observa în 

ea o mistuire lăuntrică fără precedent, reculegere şi interiorizare, filosofie 

orientală şi orientată către „bucuriile calme ale umilinţei franciscane‖ şi 

ale „citirii în natură a unor modele de utopii postplatoniciene‖.  

Ion Pop (vezi „România literară‖, anul XLIII, nr.3 din 21 ianuarie 

2011, pp. 10-11) consideră ultima carte a lui Ion Pecie o formă de 

transgresiune a unor tabuuri, dar şi o punere a operei lui Ion Creangă în 

raport cu marea tradiţie europeană a literaturii corosive şi iconoclaste. Ion 

Pecie – afirmă Ion Pop – „se situează oarecum la jumătatea drumului 

dintre analistul serios, la curent cu universul simbolurilor mari şi cu 

cercetările asupra imaginarului, de natură tematico-stilistică, şi cititorul 

„de plăcere‖, spectator empatic, dar şi liber, în distanţările sale, în stare şi 

să guste fără false pudori grivoiseriile cele mai colorate şi să le 

demonteze, sensibil la nuanţe, mecanismele producătoare de emoţie 

estetică.‖  

„Poemul critic‖ dedicat de Ion Pecie lui Ion Creangă „combină 

ingenios analiza tematică a textului cu evidenţierea schemelor pe care se 

construieşte formal textul‖, convoacă repere universale ale unor scheme 

narative, relevă un spirit ludic mereu sedus de comedia limbajului şi de 

ideea unei geneze repetate care să corecteze ludic imperfecţiunea celei 
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dintâi. Discursul hermeneutic al lui Ion Pecie – ţine să sublinieze acelaşi 

critic clujean echinoxist – trădează, pe lângă fineţea viziunii şi 

augmentativitatea interpretării, virtuozitatea analitică, în stilul surâzător 

eseistic şi în maniera gloselor substanţiale, calitatea unui povestitor care 

„are grijă să-şi acompanieze demersul de lecturi adâncite cu acel aer de 

spectator amuzat, flexibil implicat – neimplicat în ceea ce comentează, 

degajat şi cu pigmenţi ironic-umoristici-diseminaţi, la tot pasul.‖ Lectorul 

negrăbit al „Phallusiadei...‖ va detecta efecte de ordin artistic delectabile 

şi virtuţi de „înzestrat povestitor-secund‖ „cu o mobilitate a privirii ce 

serveşte deopotrivă descifrările punctuale de sugestii ale textelor şi 

ramificatele asociaţii cărturăreşti ale omului cu lecturi întinse, chemate în 

serviciul propriei interpretări‖. 

 

Un autoportret 
 Mi-l închipui eu însumi pe „celălalt‖ Ion Pecie, pe „străinul‖ 

pelerin, augustinian, închis între pereţii chiliei sale, Atlas spiritual, total 

indiferent la confortul domestic dar în compensaţie căutându-şi rânduiala 

firească în cea mai teribila dezordine, abstras din lume în Bibliotecă, 

precum de pildă lunaticul Dionis din eminesciana nuvelă fantastică. 

Antifraza este forma de exprimare a unei inteligenţe ieşite din comun, de 

o mare libertate a spiritului şi de o stare sufletească binară în care 

contrariile coincid... Un om sucit şi răsucit în sine, răsucit chiar în contra 

naturii sale... Necruţător cu sine, recuperând ca autodidact instrucţia 

pierdută din leneveală sau din neştiinţa dascălilor... Contrariile se ceartă 

mai des decât se împacă în această fiinţă oximoronică, în veşnică 

vrăjmăşie cu ea însăşi, chinuită de un demon interior...‖ Biet „rătăcitor, 

trece prin stări contrare – melancolii şi efuziuni lirice, ambele 

capricioase‖. 

Autoportretul, reconstituit hermeneutic de mine, din eseul „Ion 

Creangă – Popa Duhu‖ (vezi „Phallusiada...‖, pp. 290-300) atât de exact 

şi de fidel cu originalul, şi l-a desenat Ion Pecie parcă premonitoriu şi 

intenţional narcisiac. Aşa s-a consumat de altfel şi propria-i viaţă 

cotidiană, una preponderent neagră, diseminată „în această dublă mişcare 

a spiritului care se lasă ispitit de lume şi se retrage grăbit, dar sceptic 

nemântuit, în solitudine.‖ Această viaţă a fost un fel de „rătăcire în cerc 

într-o geografie a urâtului sufletesc. Viaţa neagră este expresia maximă a 

urâtului existenţial. Aceasta ar fi gâlceava înţeleptului cu sine, revenit din 

lume în Bibliotecă, dar şi cu semenii. Dacă cearta cu sine îl va fi dus la 

urât, cearta cu ceilalţi l-a condus la conflicte din care duhul  său a ieşit 

adesea păgubit, pedepsit social, administrativ. Însă a rămas în esenţă 

neschimbat: un reflexiv, un satiric la adresa contemporanilor (fie ei iluştri 
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ori mediocri, scriitori autentici ori veleitari, conflictul cu aceştia fiind 

mereu deschis şi ireconciliabil), coerent în metaimaginaru-i simbiont, 

decanonizator de modele prematur „clasicizate‖, cu o „necenzurată 

libertate de exprimare şi manifestare, productivă literar în marginile 

adevărului‖, eliberatul permiţându-şi inserţii personale, răbufniri în 

contra ierarhiilor (false?) ale epocii, reconsiderări axiologice în jungla 

peisajului editorial actual. 

 De la un moment dat încolo, Ion Pecie va fi avut, între pereţii 

chiliei-bibliotecă revelaţia celui „alungat din templu în piaţa publică, plin 

de orgoliu plebeian, umanizat şi îndrăcit păstrându-şi puterea chiar scăpat 

de povara sacralităţii  asemenea unor Socrate, Esop, Diogene, cu care 

criticul s-a simţit confin. Apăsat, deprimat de sentimentul deşertăciunii, 

dar poate şi de propriu-i spirit critic muşcător, a emis deseori replici dure, 

fiind, un duelgiu prea temut ca să fie provocat‖. „Când lumea nu se mai 

lasă văzută, înţeleasă, pricepută, citită de mag, de înţelept, ea este 

ameninţată cu dezintegrarea şi se prăbuşeşte în haos.‖ Mitul salvatorului 

lumii se iţeşte iată din acest „autoportret‖ (in)voluntar, căci 

magul/înţeleptul este Ion Pecie vizionarul devotat metaforei lumii 

stăpânite de Cartea faustiană. Dar atletul lecturii, liberul cugetător se va 

vedea înfrânt, căci săvârşise păcatul de neiertat: cel al autocunoaşterii 

prin decodificarea semnelor originare ale universului, ci nu a 

metasemnelor de-al doilea ordin, care, doar ele, sunt accesibile fiinţelor 

obişnuite; cele dintâi sunt apanajul firilor alese, sacrificiale, sfruntătoare 

ale destinului implacabil. Ion Pecie a aparţinut acestei categorii de inşi 

cutezători, eroici, dar şi mereu copii, de o ingenuitate paradisiacă.  
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„Măiestria prozatorului sucevean constă în analiza 

pătrunzătoare şi nuanţată a societăţii rodeştene, gradarea 

demersului, evitarea linearităţii psihologice şi a 

stereotipiei, sinergia umoristicului, plasticitatea expresiei; 

foarte frecvent naratorul  înfăşoară cîte un fapt sau o 

reacţie în ipoteze, încîlcind, apoi descîlcind semnificaţii 

posibile, mimînd – ironic  – „descoperirea” şi 

„concilierea” unor contrarii...” 

 

 

 

Un roman realist 
o cronică de Constantin Blănaru 

 

 Reeditarea romanului – revizuit – al lui Constantin Arcu, Faima de 

dincolo de moarte, din 2001, la Parlela 45 Piteşti, implică nu doar o 

reamintire, ci şi reaşezarea unei valori reale a genului în contextul literar al 

ultimului deceniu. Autorul nu a făcut decât următoarele schimbări 

semnificative: a eliminat ultimele două cuvinte din titlu, prin aceasta 

inducând, credem, ideea că marele ―succes‖ al protagonistului nu are loc 

numai în plai natal, ci şi în străinătate; a înlocuit ilustraţia de pe prima copertă 

(o fereastră deschisă prin care două mîini se întind pe deasupra unei grădini cu 

flori spre un pterodactil îndepărtându-se în zbor orizontal) cu o scară 

şerpuitoare, vizibil fragilă,  înclinată spre un dincolo, astfel diminuînd o 

semnificaţie negativă şi sugerînd în schimb precaritatea căii spre respectivul 

„succes‖.   

 Formula clasică a romanului   –  după o dedicaţie prototipului, Leonte 

Popescu, un prolog, douăzeci şi unu de capitole şi un epilog– impune cursul 

comentariului, „descuierea‖ succesivă a ―uşilor‖ unei construcţii simetrice. 

Din dedicaţie aflăm că prototipul este ―un straşnic exemplar al speciei 

umane‖ solidar cu ziaristul Dorin Dorian (substituentul autorului). Prologul ne 

introduce în orăşelul bucovinean Rodeşti, ―aşezat într-o depresiune 

pitorească‖, ―în care nu se petrecea mai nimic deosebit‖; viaţa îi curgea 

„monotonă şi tihnită‖, însă deodată a dobîndit trăsături contrastante, unele de 

rău augur: avusese loc o explozie de butelie urmată de îndolierea a trei familii, 

un viol şi o eroare de conduită a primarului la o cununie civilă, şi aceasta cu o 

consecinţă funebră. Imaginea lumii locului se desfăşoară după modelul 

stendhalian al oglinzii, amintit pe coperta a patra de criticul literar Mircea A. 

Diaconu:  descrierea neutrală a spaţiilor exterioare şi locuinţelor, creionarea 

portretelor mai tuturor personajelor, derularea filmului unei multitudini de 
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relaţii interumane şi acţiuni care asigură progresivitatea edificării asupra lui 

Oreste, confirmare a lui Leonte Popescu în plan social. Prima ancorare în 

interioritatea lui Oreste vizează categorialul uman: acesta este unul dintre 

puţinii „care nu s-au arătat dispuşi să-şi frîngă oasele pentru a se căpătui, 

aparţinînd prin fire tagmei cugetătorilor‖; e „un filosof prin felul său, blînd, 

senin şi jovial incurabil‖, ajuns cel ―mai de vază şi cumsecade individ‖ din 

oraş. Pe cînd era bucătar la gostat, „era îndrăgit de toţi lucrătorii, iar şefii se 

întreceau în a-i aduce laude‖, încît Crînguleanu, peste un timp, 

caracterizîndu-l sintetic – „Om de ispravă‖ – presupune că, dacă l-ar coopta, 

un partid ar da o „lovitură‖ cu el.  Aşa începe şi creşte cultul pentru Oreste, nu 

departe pe traseul relevării lui atribuindu-i-se calitatea de mit, generat de multe 

personaje naive în faţa „extraordinarului‖,‖ incredibilului‖, „ocultului‖şi 

reiterînd străvechea tendinţă emoţional-băsmuitoare de a face din ţînţar 

armăsar. Însuşirile de „lider‖ i le recunosc tacit şi cei din jurul lui – meseriaşi, 

pierde-vară şi clevetitori a toate reuniţi mereu cîte doi sau mai mulţi –, 

adevăraţi prozeliţi (îi iau în seamă zisele şi gesturile, rareori şi numai de 

departe obiectînd cîte cineva la acestea). De aceea, prima „intrigă‖, difuzată ca 

fapt ieşit din comun, este ştirea că Oreste va pleca în Germania la lucru, act 

mult amînat din cauza felului de a fi al nemţilor auzit de el: ―sînt nişte indivizi 

tare înguşti la minte, care nici nu vor să audă de una mică în timpul 

programului de lucru şi, în plus, sînt din cale afară de habotnici, ceva de 

speriat‖. Din toate reiese însă că lui nu-i era a face treabă, ci a bea şi a tăifăsui 

zilnic. Opusă „greierului‖ Oreste este pragmatista „furnică‖ Veta, aptă să-i 

„citească‖ stările, minciunita atotcălăuzitoare, autoconservatoare şi să-l 

demaşte (fără eficienţă).  Epilogul „parafează‖ cu expresivitate premisele: 

după moarte, Oreste este cinstit şi nemurit de consiliul local prin acordarea 

numelui lui unei monede (oreştii), străzii principale, liceului şi altor realităţi 

prinse în sintagme, enumerate spre o rizibilă „emblematizare‖. Vizionarea 

oraşului, devenit municipiu, a noutăţilor survenite, de către Dorian dintr-un 

dirijabil (singurul act similifantastic) arată că noua conducere administrativă, 

lipsită de discernămînt, altfel spus,  aservită mentalului obştii, consfinţeşte 

pînă şi „calcurile‖ onomastice proorestiene, totul constituind o spumoasă 

demistificare de către Dorian, imortalizatorul umanităţii rodeştene şi prin 

proză – cum spune de două-trei ori ori naratorul – „în respectul adevărului‖. 

În ţesătura epică densă a adevărului negativ nu zărim niciun fir de iarbă 

promiţător de existenţă curată în Rodeşti. 

Constantin Arcu a demonstrat cu pregnanţă, inclusiv prin 

retrospective, decăderea omului şi a obiceiurilor bucovinene în comunism,  

continuată şi amplificată aproximativ cincisprezece ani după 1989.  Axele 

tematice, resorbite în ansamblul imaginarului, sînt cameleonismul politic al 

profitorilor „revoluţiei‖, paliditatea autorităţii statului, haosul comerţului  
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anacronic, precaritatea  legilor, necredibilitatea  presei, toate instaurate în 

realitatea noastră, apoi tipizate în numeroase cărţi de literatură, în filme şi alte 

arte. Inoperanţa criteriului moral, devalorizarea codului familiei, 

mercantilitatea, spiritul tergiversativ, risipitor (de timp, calităţi native, energie 

etc.), consumist, pasiv,  ―ciupitor‖, „deştept‖/―descurcăreţ‖, vulgar, simulator-

disimulator, automatic asociabil la toate relele din cauză că la foarte mulţi 

domină cvasireligiozitatea, superstiţiile, prejudecăţile şi viciile – sunt 

trăsăturile românului cu viaţă interioară uniformizată  de totalitarismul 

―iepocii de aur‖, încît nu mai reprezintă decît marginal matricile bucovinene. 

De exemplu, moartea soacrei, revenirea din străinătate şi inaugurarea 

„magazinului‖ Vetei, plecarea şi întoarcerea lui Oreste „obligă‖ la vizite din 

partea rudelor şi a amicilor, onorate de gazde cu băuturi alcoolice şi mese 

întinse interminabile, sardanapalice, iar  priveghiul la capul eroului 

(falimentar) este un fel de şezătoare alcoolizată pigmentată cu indecenţe. 

„Corul de voci‖ pretextînd rememorarea pseudoepopeicului Oreste are o 

rezultantă parodică; acesta este o creaţie, dar şi o victimă a obştii configurate 

cu bisturiul de narator.  

Măiestria prozatorului sucevean constă în analiza pătrunzătoare şi 

nuanţată a societăţii rodeştene, gradarea demersului, evitarea linearităţii 

psihologice şi a stereotipiei, sinergia umoristicului, plasticitatea expresiei; 

foarte frecvent naratorul  înfăşoară cîte un fapt sau o reacţie în ipoteze, 

încîlcind, apoi descîlcind semnificaţii posibile, mimînd – ironic  – 

„descoperirea‖ şi „concilierea‖ unor contrarii;  Oreste este un model de 

psihologie a inteligentului pervers: „Ştia că [prietenii] îi vor simţi lipsa, 

convingere care îi umplea inima de o duioşie perversă‖. Curba evoluţiei 

psihologice de la „pervers‖ la revers este foarte convingătoare şi prin 

raportarea la fiziologic. Atrofierea fiinţei lui Oreste începe cu spaima de 

„pterodactilul apocaliptic” şi urletul mut, apoi, după un moment de liniştire 

datorată Vetei şi rămăşiţelor lui de vitalitate, el îşi dă seama „că oamenii  din 

jur alergau pe lîngă patul său ca printr-un tunel nesfîrşit şi orbitor‖, dar şi că 

„nu pomenise vreodată, nici la creştini şi nici la sectele pe care le frecventase, 

cum că morţii, pe ultimul drum, ar sta la taclale cu duhurile cunoscuţilor săi, 

aşa, ca la una  mică” (...) , încît „Înlătură cu aceleaşi argumente de bun simţ 

şi presupunerea că se afla deja pe autostrada care duce ireversibil la Marele 

Judecător, încredinţîndu-se că ar fi de neînchipuit statornicirea unui protocol 

de prezentare‖ la acesta. Ne surprinde, în agonia lui, logica autoobservaţiei în 

proximitatea instanţei transcendente. Mircea A. Diaconu spune că autorul „Nu 

satirizează, nu persiflează, nici nu priveşte cu compasiune‖ lumea  din roman.  

Este adevărat, însă textura nu este rece; pe fondul ironiei (şi la adresa lui 

Dorian, în epilog uşor gonflată), notele satirice şi mai ales hiperbolizările 

apropiate „cataclismului biblic‖, frecvente, unele în titluri de capitole, altele în 
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simboluri din Picasso ş.a.), „traduc‖ intenţia de a situa  existenţa lui Oreste – 

cum afirmă criticul  sucevean – în „zona derizoriului şi sordidului”, de a arăta 

„identitatea burlescă a unui nou mit‖.  A unui mit pe dos. La acestea 

contribuie pe larg cunoaşterea mediilor abordate, „acreditarea personajelor 

prin limbajul simplu şi oral, deseori „copiat‖ fonetic. 

Memoria unei lecturi de acum un deceniu dintr-o revistă reactivează 

subsemnatului ideea actualităţii cuplului mitologic Oreste şi Pylade. 

Categoric, ideea nu are suport aici, ci apare ca „reversul medaliei‖. Noua 

întruchipare a prieteniei-reciprocităţii este vulnerabilă şi din partea lui 

„Pylade‖-Dorian, care, alături de preocuparea de demascare a ilegalităţilor din 

fabrica de spirt (încă un indiciu al Rădăuţiului), trădează în mai multe 

împrejurări amoralitatea, impropie unui adevărat ziarist.  

Avem de a face, deci, cu un original roman al actualităţii, apt să-şi 

pună amprenta pe genul lui.   
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Spiritualitate 

 

 
„Intelectualul mai mult folos are de ştiinţa sa dacă stă sub 

autoritatea Bisericii. Marii noştri cărturari, oameni de cultură, 

scriitori, au fost deopotrivă credincioşi şi patrioţi. Un 

intelectual în Biserică e un model urmat de tot creştinul. Dar 

intelectualul să nu vină doar ca să aibă imagine, cum vin 

politicienii noştri, ci să fie parte din atmosfera curată în timpul 

Sfintei Liturghii, în viaţa armonioasă a Bisericii.” 

 

 

 

Intelectualul şi aspiraţia creştină 
 

Părintele Iustin Pârvu în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 

 

- Care e cel mai mare rău din viaţa creştinului de azi? 

- Cel mai mare rău din viaţa creştinului este dezordinea. Dezordinea 

interioară şi cea exterioară. Omul de azi vrea să slujească şi lui Dumnezeu 

şi lui Mamona. Ori asta nu se poate. Omul de azi se duce şi la vrăjitor, 

crede un pic şi pe vrăjitorul care îi arată ce poate el la televizor, dar merge 

şi la Sfînta Biserică. Astfel se face o ciorbă în capul lui, de nu mai ştie pe 

ce lume este. Omul, dacă vrea să aibă pace sufletească şi trupească, apoi 

trebuie să urmeze conduita Bisericii care este foarte clară şi foarte 

folositoare. Oamenii care vin la Biserică ca să se uşureze de păcate, dar 

apoi iar se aruncă în stihia de plăceri a vieţii fără Dumnezeu, vor fi oriunde 

nefericiţi şi nişte nemulţumiţi. 

 

- Cum apare îndoiala? 

- Păi, vine unul şi zice: Mă, la cîtă minte ai tu, te duci la Biserică? Pă te 

poţi ruga şi singur, că ce are un călugăr acolo, că nu are carte multă, nu are 

multe facultăţi, nu ştie viaţă de lume aşa cum ştii tu. Mai degrabă vii cu 

noi, care sîntem ca şi tine şi sîntem capabili să ne rugăm singuri. Şi aşa te 

face să te ruşinezi de tine, te face să intri, dacă mai intri, în Biserică pe 

furiş. Că zice înţeleptul Solomon: „Cine a nădăjduit spre Domnul nu s-a 

ruşinat‖. 

  

- Zice părintele Arsenie Papacioc într-o carte: „Recomand o nesfîrşită 

veselie în ascunsul tău, că aceasta mărturiseşte că eşti cu Iisus Hristos în 

inima ta şi-n respiraţia ta. Inima ta va vibra mereu o rugăciune fără 
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cuvinte. Deci o stare de stăpîn asupra ta şi de veselă liniştire, chiar dacă 

te-ai noroit, căci, oricare ar fi motivul unei întristări descurajatoare, ea 

este numai şi numai de la diavolul”. E tristeţea o faţă a creştinului? E 

veselia o atitudine firească? 

- Creştinul adevărat nu e trist, el are veselia faptei bune. Veselia 

duhovnicească este dată de împlinirea rostului creştin. Iisus nu a cerut 

ucenicilor săi să fie trişti, ci le-a cerut să aibă sufletul plin de bucuria 

adevărului relevat.  

 

- Am găsit o povestioară frumoasă care vorbeşte despre dezordinea din 

mintea omului de azi. Un orăşean de-al nostru primeşte vizita unui prieten 

dintr-un sat îndepărtat. La un moment dat, vorbind ei pe trotuar, în 

hărmălaia circulaţiei, a claxoanelor şi a sirenelor, cel venit de departe 

spuse admirativ: - Dar ce frumos cîntă şi la voi greierii? Celălalt, 

surprins, îl întreabă: - Dar unde şi cum auzi tu greieri în hărmălaia asta? 

E o nebunie să crezi aşa ceva! Dar prietenul de departe nu se lăsă şi căută 

într-un pîlc de iarbă, din preajmă, pînă descoperi sursa ţîrîitului, care era 

chiar un greiere. Prietenul orăşean îi spuse: - Ai un auz foarte fin, 

supraomenesc aş putea spune! – Nici pe departe, i-a răspuns prietenul. 

Fiecare om aude ceea ce este pregătit să audă. Iată, am să-ţi fac o 

demonstraţie. Şi astfel, a scos din buzunar cîteva monede pe care le-a 

aruncat pe trotuar. Clinchetul acestora, la fel de slab cu al greierului, i-a 

făcut pe toţi trecătorii să tresară, să se întoarcă. Foşnetul şi clinchetul 

banilor e în mintea fiecăruia. Părinte, este banul, azi, o miză sau e o 

capcană? E banul unealta diavolului? 

- Banul nu trebuie să fie decît ceea ce este, monedă de schimb. Omul care 

crede numai în valoarea banului îşi pierde toate calităţile. Pentru bani omul 

se duce pînă la capătul lumii, pentru Dumnezeu, de cele mai multe ori, nu 

se duce nici pînă la biserica de peste drum. Sărăcia în credinţă nu o acoperi 

cu nici o avere, nici cu munţi de bani. 

 

- România pare să nu aibă conducători, românii par incapabili să accepte 

disciplina. Impresia e de dezordine în tot ce fac românii. Strada e 

dezordonată, coada la un magazin, la un serviciu public, la biserică chiar. 

Aici e ceea ce e cunoscut în psihologie drept „efectul de peşteră”. Dacă 

într-o peşteră, unde e multă lume, se stinge lumina, lumea se panichează şi 

încearcă să iasă grămadă, fără o regulă, fără ordine, călcîndu-se unii pe 

alţii în picioare. Dacă cineva aprinde o luminiţă, cea mai măruntă, lumea 

se aliniază şi iese din peşteră la modul ordonat. Asta ne lipseşte nouă, 

luminiţa, poate că e vorba de luminiţa de la capătul tunelului, ca să ne 

comportăm normal, civilizat. 
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- Da, dar aici poate fi păcălit creştinul, i se arată tot felul de luminiţe, tot 

felul de tentaţii, numai ca să creadă că acolo e direcţia. Şi el, bietul, 

neînvăţat, nepregătit, se duce. Rătăceşti cînd confunzi lumina lui Hristos 

cu tot felul de lucruri şi lumini improvizate.  

 

- Cît de mult contează cultura, educaţia aleasă, în dobîndirea credinţei? 

Petre Ţuţea spunea: „O babă murdară pe picioare, care stă în faţa icoanei 

Maicii Domnului în biserică, faţă de un laureat al premiului Nobel ateu - 

baba e om, iar laureatul premiului Nobel e dihor. Iar ca ateu, ăsta moare 

aşa, dihor”. Şi tot el mai spunea: “În afară de cărţi nu trăiesc decît 

dobitoacele şi sfinţii: unele pentru că n-au raţiune, ceilalţi pentru că o au 

într-o prea mare măsură ca să mai aibă nevoie de mijloace auxiliare de 

conştiinţă”. Cum apreciaţi prezenţa (sau absenţa?) intelectualului în 

Biserică?  

- Intelectualul mai mult folos are de ştiinţa sa dacă stă sub autoritatea 

Bisericii. Marii noştri cărturari, oameni de cultură, scriitori, au fost 

deopotrivă credincioşi şi patrioţi. Un intelectual în Biserică e un model 

urmat de tot creştinul. Dar intelectualul să nu vină doar ca să aibă imagine, 

cum vin politicienii noştri, ci să fie parte din atmosfera curată în timpul 

Sfintei Liturghii, în viaţa armonioasă a Bisericii.  

 

- În preajma sărbătorilor mari, de Paşti, de Crăciun, sînt transmise filme 

cu Iisus Hristos. Credeţi că e o exagerare? Că e un păcat să urmăreşti 

asemenea filme? 

- Asta e afacerea sectanţilor. Că numai ei fac artă din orice, că dacă au 

biserica goală, atunci să umple măcar sălile de cinematograf. De ce ar 

merge creştinul ortodox să vadă un film cu Iisus, cînd îl poate vedea în 

fiecare duminică şi în fiecare zi şi în fiecare clipă în Biserică ... ?  Dacă un 

asemenea film e prilej de sminteală, că nu toţi creştinii înţeleg ce se 

întîmplă în film, atunci mai bine să deschidă omul o carte de rugăciuni, îi e 

mai cu mult folos. Că te poţi uita la un film, să vezi un peisaj de la 

Ierusalim, să vezi Ieslea Sfîntă, să vezi Grădina Ghetsimani, că nu toată 

lumea are puterea să ajungă pînă acolo ...! Dar de aici pînă a te uita la film 

ca la o slujbă, ca la un model de viaţă creştină, e cale lungă. În film nu 

Iisus trebuie să se vadă, ci mîna regizorului, actorul, e şi un mesaj acolo 

care nu e cunoscut creştinului. Ce mesaj poate să transmită un asemenea 

film, cînd regizorul e evreu şi actorii penticostali sau eterodocşi?   

 

- Am auzit pe cineva spunînd: Merg să mă spovedesc la părintele Iustin, că 

e mai îngăduitor ...! Există grade de interpretare a păcatelor, a trăirilor şi 

faptelor creştine? Sînteţi, cu adevărat, mai îngăduitor? 



198 

 

- Creştinul nu trebuie speriat cînd vine la Biserică, cînd vine la spovedanie. 

Că dacă îi arăţi un drum prea anevoios, iaca îl descurajezi. De asta îi arăţi 

că e pe drumul cel bun, îl iei de mînă cu blîndeţe. E ca în familie, că la 

mănăstire noi sîntem în familia creştină. Nici un preot, nici un călugăr nu e 

îngăduitor cu păcatul, numai că există mai multe moduri de adresare unui 

creştin. Vezi o fată care mai dă cu o culoare în obraz, ce s-o cerţi? Îi arăţi 

drumul drept şi singură se despodobeşte de ceea ce a dat pe faţă, rămînînd 

cu frumuseţea dată de Domnul. Şi mai rămîne şi cu mulţumirea că singură 

a descoperit ceea ce e adevărat şi bun. Vine cineva şi spune: Părinte, am 

mai bine de douăzeci de ani, de treizeci chiar, de cînd nu m-am mai 

împărtăşit, nu m-am mai spovedit ... ! Ce să fac? Ce să-i spui, că nu mai 

are nici o cale de mîntuire? Nu, îl încurajezi, îl ajuţi, îi dai o agheazmă 

mare la primul post, îi dai apoi Sfînta Împărtăşanie la postul următor şi 

astfel îl ajuţi. Dacă îl respingi şi îi spui că nu are nici o şansă, te mai apuci 

să-l mai şi cerţi şi să-l iei la întrebări, apoi mai tare îl înfunzi.  

 

- În anul 1990, după Revoluţia Română, au fost în Bucureşti celebrele de 

tristă amintire „mineriade”. Atunci eu scriam în ziare şi luam partea celor 

care protestau în Piaţa Universităţii împotriva revenirii comunismului 

ateu la conducerea României. Ca efect al acelor articole, care se regăsesc 

în presa vremii, am primit multe ameninţări scrise sau telefonice, de la 

diverşi indivizi, vă daţi seama că erau foşti securişti, că erau uneltele lui 

Ceauşescu care rămăseseră fără obiectul muncii. Atunci am venit pînă la 

dumneavoastră, eraţi la Mănăstirea Secu şi v-am cerut un sfat, v-am 

întrebat dacă pot să păţesc ceva rău de pe urma ameninţărilor. Şi dvs. mi-

aţi spus un lucru care m-a marcat pînă în ziua de azi, pe care l-am mai 

spus şi altora: „Dacă spui şi scrii adevărul, n-o să păţeşti nimic. Nimeni 

nu poate face nimic, pînă la urmă, celui care spune adevărul. Aşa că poţi 

să scrii, e de datoria intelectualului, a scriitorului să se implice, să nu-l 

lase pe bietul român care nu pricepe care e mersul istoriei, a vremurilor, 

în bătaia vîntului ...”. Şi recunosc că de atunci am scris fără sfială, sute de 

articole, în care am căutat să mă raportez la principii, la adevăr ... 

- Nu am spus o noutate, lucrul acesta e valabil de la începutul 

creştinismului şi pînă azi. Dumnezeu nu îngăduie nedreptatea în numele 

adevărului. Dar adevărul trebuie să fie unul care să aibă rost creştin, 

dedicat omului nostru. În închisorile comuniste nu a fost altfel, cei care au 

mărturisit adevărul, care s-au raportat la adevăr, s-au mîntuit, nu a avut ce 

să le facă nimeni, nici prin bătaie, nici prin alte mijloace. A mai căzut cîte 

unul, în numele adevărului, dar Dumnezeu a îngăduit asta ca să avem 

modele, ca să avem martirii noştri pentru întărirea credinţei.   
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- În momentul în care am scos prima carte de convorbiri cu Sfinţia 

Voastră, prin 2005, a venit cineva la mine şi mi-a spus: Nu ţi-e teamă că 

ai scos această carte? Că părintele Iustin este considerat mai nesupus în 

sînul Bisericii, că nu este iubit de ierarhi, că mulţi preoţi îşi îndeamnă 

enoriaşii să nu-i treacă pragul ... ! Cît e adevăr din această opinie care a 

circulat în legătură cu dumneavoastră? Cine a avut interesul să vă pună 

în dezacord cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Române? 

- Ei, vorba e slobodă, omul îşi face fel de fel de păreri ... ! Dar Biserica 

trebuie să rămînă una, fără discuţii care îi pot pune în pericol unitatea. 

Am auzit şi eu tot felul de zvonuri, au fost destui care s-au arătat vigilenţi 

cînd nu era cazul. Dar diavolul se irită cînd vede semnul crucii, scoate 

flăcări pe gură. Şi flăcările cele mai mari şi mai pline de venin şi 

pucioasă sînt vorbele. Diavolul lucrează cu vorbe şi cu păreri spuse ca să 

rătăcească pe cei slabi. Şi dacă tot nu mai avem armată, apoi armată a 

rămas Biserica. Şi aici e ordinea, aici e disciplina, ascultarea şi rînduiala 

ierarhiilor. Biserica, aşa cum e organizată, după regulile lui Hristos, 

trebuie să rămînă armata care apără neamul, care apără istoria, care apără 

cultura. Că Biserica noastră a fost, întotdeauna, mai mult decît un loc de 

rugăciune, a fost un loc în care s-a format şi s-a împlinit rostul naţiei. 

Dacă un domnitor cum a fost Ştefan cel Mare nu făcea mănăstirile, ca să 

aibă în jurul cui să se adune poporul, credeţi că astăzi mai vorbeam de o 

naţie română? Dar aşa, omul a avut un reper, a avut o ţintă, a avut ce 

apăra. Cînd nu ai nimic de apărat, eşti uşor de înfrînt, că nu te leagă 

nimic de un loc, de un neam. 

 

- Recent a făcut vîlvă pe internet un filmuleţ de la aniversarea dvs., din 

10 februarie, cînd un grup de maici v-au cîntat un cîntec recunoscut din 

repertoriul legionar. S-au inflamat nişte asociaţii care sînt şi ele vigilente 

ca să nu greşim, care ne ajută să ne înţelegem istoria proprie. Noroc de 

ele, că altfel confundam dreapta cu stînga şi făceam şi imprudenţa să 

credem că am avut o istorie numai a noastră în Europa ... ! Cum 

interpretaţi această inflamare, această atitudine? Nu e o modalitate, 

pentru acestea, de a se băga în seamă? Nu e această zgomotoasă ieşire a 

unor indivizi care nu au nici o legătură cu istoria naţiei noastre o 

modalitate de intimidare? 

- Referitor la asta un profesor mi-a zis: Dacă dai cu tămîie pe la fereastra 

diavolului, acesta numai ce strănută. Cam asta e reacţia acelei asociaţii, e 

ca un strănut de la fumul de tămîie. Ăştia zic: Bă, acolo în munţi, la Petru 

Vodă, e un cuib de legionari ... ! Ce cuib de legionari? Cum să fie maicile 

astea care au grijă de copilaşi, de bătrîni, asociate cu mişcarea legionară? 

Asociaţiile alea au nevoie ca să existe, să inventeze şi să întreţină pericole, 
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că astfel pun mîna pe un ban, pe o funcţie, pe o poziţie. Şi românul înghite 

găluşca, îşi ascunde capul în nisip, tace.  

 

- Scriitorul sud-american Vargas Llosa, laureat Nobel, făcea o remarcă 

profundă şi de bun simţ: “Faţă de comunism există în Europa şi în 

România un fel de bunăvoinţă, mai ales din partea lumii intelectuale. Deşi 

nazismul şi comunismul au acţionat la fel de destructiv… Unul este 

incriminat cu mînie, altul este tolerat, pentru că mulţi intelectuali s-au 

jucat cu fanatismul comunist, dar după ce s-au trezit au zis că n-a fost 

decît un joc. Dar răul fusese făcut…!”. 

- Este adevărat, este adevărat …! Fără intelectualul român, care a fost 

unealtă, în multe cazuri, comunismul nu ajungea să fie în România aşa de 

departe, atît de înrobitor.  

 

- Părintele Dimitrie Bejan, marele nostru mărturisitor şi trăitor, cel care a 

mucenicit la Oranki, în Rusia, unde a fost prizonier de război, a ajuns,  la 

un moment dat cu misiunea sa preoţească într-un sat de pe lîngă Huşi. Şi 

oricît se străduia dînsul să-i bage pe oamenii satului în Biserică duminica, 

nu reuşea să adune decît cîteva bătrîne, restul împărţindu-şi sărbătorile 

între crîşmă şi comoditate, ca să nu spun lene. Sătul să tot lupte pe un 

front cu combatanţi care dezertaseră de la datorie, într-o zi de dumincă, 

după slujbă, părintele Bejan a transmis tuturor sătenilor ca în seara aceea 

să fie prezent tot satul la Biserică pentru că le va arăta oamenilor pe ... 

diavol. Anunţul preotului stîrni rumoare şi interes în sat, aşa că seara, la 

ora anunţată, toată populaţia, cu mic cu mare, s-a adunat la Biserică să-l 

vadă pe diavol. Părintele Bejan a închis uşa, după care le-a spus 

oamenilor: „Adică eu vă chem în fiecare duminică să vi-l arăt pe 

Dumnezeu şi voi mă trataţi cu dezinteres; dar cînd e să-l vedeţi pe diavol, 

atunci treceţi prin băţ. Să vă fie ruşine ... ! Halal, creştini!”. Populaţia 

satului, ruşinată, a înghiţit în sec şi din duminica următoare a umplut 

biserica. 

- Da, omul nostru caută senzaţionalul cu orice preţ şi tot ce vine de la 

diavol se adresează mai mult simţurilor decît inimii. Oricît i-ai spune 

creştinului nostru că televizorul, de exemplu, este culcuşul diavolului, el te 

aprobă la Biserică, la slujbă, la predică, dar cînd ajunge acasă primul lucru 

pe care îl face e să deschidă televizorul. Că ce gîndeşte el? Eh, la Biserică 

zic ca la Biserică, acasă fac ca acasă. Adică împac şi pe Cel de Sus, dar mă 

asociez şi cu cel rău ... ! Că doar nu mă vede părintele, nu mă vede sfîntul 

cutare, că doar nu fac nimic rău...! Era în cartea de citire de pe vremuri o 

povestioară. Un om era cu copilul său pe un drum şi la un moment dat 

acesta a vrut să fure ceva dintr-o curte. S-a uitat în dreapta, s-a uitat în 
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stînga, în spate şi în faţă, după care se apropie de pradă. În acel moment, 

fiul său îi spuse: Dar, tată, în sus nu te-ai uitat ...! Tatăl înţelese reproşul 

copilului şi se lăsă păgubaş.   

 

- Am auzit comentarii de genul celor care spun că viaţa credinciosului este 

grea, că are numai interdicţii, că e o oarecare tristeţe impusă de o 

anumită conduită. Această perspectivă este cea care dezarmează pe mulţi 

oameni care îşi găsesc, astfel, o motivaţie să stea departe de credinţă. 

Creştinilor le e dat să audă comentarii de genul: Dar la voi e păcat şi să 

treci strada, dacă nu o faci într-un anume fel ... ! Sau: La voi fericirea mai 

mare e cînd se îngroapă omul, nu cînd se naşte. Că dacă se naşte, ia 

drumul păcatelor ...! Ce spuneţi de aceste replici ale celor care stau pe 

margine şi cîrtesc?  

- Ei, dar nicăieri nu se spune, în nici o carte, că oamenii, creştinii, trebuie 

să fie mereu trişti, să nu se bucure de ceea ce au în preajmă, de viaţa lor. 

Una e viaţa de mănăstire, cu privaţiunile ei, alta e viaţa din lume, unde sînt 

alte ispite, alte încercări, dar unde viaţa omului are o alcătuire frumoasă 

după regulile societăţii, ale familiei. Că zice Sfîntul şi marele Ierarh Ioan 

Gură de Aur, arătînd că sfintele mănăstiri sînt locuri de înfrînare şi de 

nevoinţă: „Cu adevărat, mănăstirile sînt case de plîngere, unde se vede sac 

şi cenuşă, unde este sîrguinţă, unde nu se vede nici rîs, nici îmbulzeală de 

lucruri lumeşti, unde este post, unde se culcă pe pămînt gol, unde toate sînt 

curate de fum, de friptură, de carne, de sîngiuri, de vuiete, de tulburări şi de 

multe supărări" (Comentariu la I Timotei 4). Păi, în societate creştinul are 

bucuriile lui, are familia, are tradiţiile, are sărbătorile, creşte prunci, îi 

bucură pe cei din preajmă, îşi duce la capăt o carieră, îşi face o casă, 

plantează o livadă. Dumnezeu te îndeamnă să faci toate acestea cu bucurie, 

să primeşti toate acestea ca pe daruri. Şi ştiţi prea bine că bucuria ta bucură 

pe cel care îţi face un dar, nu-i aşa? De asta şi Dumnezeu se bucură cînd îl 

vede pe creştin bucuros. Alcătuirea vieţii creştinului e frumoasă, oamenii 

veşnic supăraţi nu plac nici celorlalţi oameni, nici lui Dumnezeu.  

 

- Şi apoi, viaţa creştinului e bazată pe iubire, are ca scop iubirea. Or, 

iubirea nu poate să genereze tristeţe, ci bucurie ... 

- Aşa e. Iar cel care se îndoieşte de fericirea pe care o trăieşte creştinul, 

apoi să se ducă şi să-l întrebe direct şi o să audă că nimic nu dă fericire ca 

o viaţă frumoasă, trăită în respectul poruncilor dumnezeeşti dar şi în 

respect faţă de conduita din societate, din ţară. Să vadă cel care nu crede, 

care se îndoieşte, bucuria frăţiei creştine la o sărbătoare mare, la Paşti sau 

la Crăciun sau chiar într-o duminică de peste an sau la Sfînta Împărtăşanie 

... ! Cei care spun că viaţa creştinului e tristă nu vor decît să-l ispitească pe 
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creştin, să-l tulbure. Bucuria creştinului vine din smerenie şi e permanentă, 

bucuria celorlalţi oameni vine din succesul de o clipă şi ţine tot o clipă.  

 

- Sîntem într-o societate împărţită între oameni foarte bogaţi pe de o parte 

şi cu oameni foarte săraci pe de altă parte. Clasa de mijloc, care ţine 

echilibrul social, nu e încă formată, mai nimeni nu este preocupat de 

formarea ei. E păcat ca un om să adune avere? E o virtute sărăcia? 

- Se spune la slujba Cununiei, cînd oamenii se adună să formeze o nouă 

familie: „Umple casele lor de grîu, de vin şi de untdelemn‖. Ce înseamnă 

asta? Că prin uniunea lor cei doi trebuie să găsească şi să sporească rostul 

pămîntului, al trebii. Dar acest spor are şi o explicaţie: „Ca să aibă să dea şi 

celor săraci‖. Deci oamenii săraci trăiesc pe lîngă cei bogaţi, asta e de cînd 

lumea. Numai comuniştii au strigat sus şi tare că bogaţii trebuie să dispară, 

dar pentru ei bogaţii însemnau în primul rînd oamenii harnici, astfel că 

satele noastre au fost mutilate prin distrugerea proprietăţilor. Numai în 

comunism bogaţii trebuia să trăiască pe lîngă săraci, printr-o inversare a 

mersului lumii ...! Şi apoi, dacă intri acum într-un sat şi vezi că toate sînt 

aşezate, casele sînt frumoase, îngrijite, atunci zici că acolo sînt oameni 

gospodari şi se vede bogăţia lor care provine din trudă. Iar truda este 

plăcută lui Dumnezeu ...! Un Sfînt Părinte zice în Pateric: „De doreşti 

împărăţia cerului, eşti dator a nu socoti averile. Căci nu vei putea să 

vieţuieşti după Dumnezeu, fiind iubitor de dulceţi şi iubitor de argint" şi 

asta pentru că "Nu vor lipsi valurile din mare şi iubitorului de averi grija şi 

tulburarea". Ori grija şi tulburarea sufletească duc la înnegurarea sufletului 

şi de aici la păcat. De asta şi bogăţia are un rost pe lumea asta. Din păcate 

la noi acum prea mulţi s-au îmbogăţit din furt şi din spolierea aproapelui, 

în dispreţ faţă de lege. Omul cinstit suferă în România acum, modelul 

îmbogăţitului peste noapte tulbură pe cei cinstiţi. Dar oleacă de răbdare, o 

să vedeţi că nici un îmbogăţit pe nedrept nu va rămîne în afară, să nu dea 

cont în faţa legii oamenilor, în faţa lui Dumnezeu. 

 

- Dar e o virtute sărăcia? 

- Pentru călugăr, da. Că zice Sfîntul Prooroc Isaia: ―Mai degrabă va uita 

mama pe fiul său, decît Eu să te uit pe tine, cel ce îmi slujeşti Mie. Să nu 

ne îngrijim de bogăţie, noi cei ce de bunăvoie ne-am făgăduit a fi fără de 

ea, pentru Dumnezeu. Căci de vom aduna bogăţii, inima noastră se va 

despărţi de dragostea lui Dumnezeu şi se va lipi de cele ale veacului 

acestuia. Să ne aducem aminte de cuvîntul Domnului, care zice că nu 

putem să slujim lui Dumnezeu şi lui Mamona‖. Dar dacă bogăţia îl face pe 

om să se îndepărtez de Dumnezeu, atunci e de preferat sărăcia. Viaţa întru 

credinţă este o viaţă bogată, că nimic nu îţi trebuie peste măsură, de asta te 
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mulţumeşti cu cît ai. Bogaţii urîţi lui Dumnezeu sînt cei care se închină la 

averile lor, care nu cunosc altă cale decît agoniseala, care tremură de frică 

că vor sărăci. 

 

- Da, era o poveste a unui scriitor italian, exact pe subiectul acesta. Un om 

care era bine situat avea un vecin sărac, dar plin de voioşie, care pleca 

seara de acasă cîntînd, revenea seara cu acelaşi pas vesel şi plin de 

bucurie. Copiii lui erau la fel, veseli, soţia aşijderea. Atunci vecinul care 

era bogat dar continuu încătrănit, plini de griji, simţea că vecinul sărac de 

asta se poartă aşa, numai ca să-i facă lui în ciudă. De asta se sfătuieşte cu 

unul, cu altul şi găseşte cum să-l facă pe vecinul său să-şi schimbe starea. 

Într-o zi îi pune pe prag un plic cu 99 de galbeni şi îi scrie pe plic: „Vă 

rog să primiţi acest plic cu o sută de galbeni de la vecinul care vă 

apreciază, vă cunoaşte sărăcia, vă compătimeşte şi care vă doreşte să-i 

păstraţi sănătoşi”. Săracul ia plicul, sare în sus de bucurie, mulţumeşte lui 

Dumnezeu, după care, cu ochii strălucind de satisfacţie numără galbenii. 

Îi ies numai 99. O ia de la capăt. Tot 99. Numără toată noaptea: 99. Îi 

aşează în fel şi chip, îi grupează: tot 99. Simţea că parcă a fost furat de un 

galben, că acel galben i se cuvenea. A doua zi nu s-a mai dus la muncă, a 

aşteptat să apară vecinul care îl miluise şi cu glasul pierit îi spuse: Vecine, 

mulţumesc pentru darul făcu, este extraordinar, dar să ştii că nu erau o 

sută de galbeni, ci numai 99. Vecinul bogat îl ascultă şi îi spuse că nu-i 

adevărat, că i-a numărat bine, că o sută au fost. Poate a dosit cineva din 

casă vreun galben? Săracul, altă dată bine dispus, a adunat familia şi a 

început să se certe cu cei din casă. I-a suspicionat pe toţi. Era mohorît, 

trist, plin de grija banilor pe care îi primise din senin, nefericit că i se 

furase acel galben. Veselia dispăru, astfel, din casa şi din sufletul lor. Şi 

totul cu un tertip atît de simplu ! 

- Da, pe vremea cînd oamenii se buluceau la Caritas, acolo la Cluj, unde 

depuneau un leu şi luau înapoi opt, povestea o femeie că după ce bărbatul 

ei ridicase o sumă de bani nu se mai putea înţelege nimeni cu el, devenise 

de nerecunoscut, îi număra toată ziua, se închidea în casă cu săculteţul de 

bani. Banul muncit o fi el mic, dar e bun pentru temelie şi pe pămînt şi în 

cer. 

 

(Fragmente din cartea „Semnele vremii noastre. Şapte întîlniri cu 

Părintele Iustin Pârvu”, în pregătire) 
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„Elitele noastre româneşti planetare, care nu mai slujesc interesele 

ţării: ţăranul individual, (b)oierul, obştea şi breslele de meseriaşi. 

E o ruşine astăzi să te ţii de(o)parte, sau să te opui marelui curent 

al globalizării – va veni vremea când, dacă nu eşti „pe val”, eşti 

aruncat la o parte ca un pai.” 

 

 

 

România profundă, o forţă latentă 
o cronică de Remus Valeriu Giorgioni 

 
 Cartea lui Ovidiu Hurduzeu şi Mircea Platon –  – nu e o simplă 

carte, una care ar trebui citită de fiecare român, carte-eveniment, ci un 

eveniment în sine, ţinând de personalismul evenimenţial, concept 

dezvoltat de autori pe tot parcursul ei. Provoacă  o reacţie din partea 

cititorului, de adeziune sau de respingere, trăgând o linie de demarcaţie 

netă între omul-eveniment şi omul accident al istoriei; înregimentatul, 

„omul reticular‖. Aşadar, hotărându-te să scrii despre A treia forţă nu faci 

o simplă recenzie, ci iei atitudine – te situezi de-o parte sau de alta a 

baricadei.  Intrând sub duşul răcoritor şi înviorător al cărţii, te trezeşti 

antrenat într-o mişcare – parte din fenomen – părtaş unui eveniment.  

Sfâşiat între amnezie şi anamneză, românul imparţial se zbate ca peştele 

pe uscat, simţindu-se vinovat de tot ce (i) s-a-ntâmplat practic din vina 

altora. Gândurile care urmează mi-au fost inspirate de o nouă lectură a 

evenimentului-carte  (tipărită în 2008 la Editura Logos).  

 

Cele două forţe, munţi care se bat în capete  
 

 Cele două forţe care îşi dispută România de astăzi, în viziunea 

autorilor, sunt: noua stângă, postcomunistă şi postmodernă, 

internaţionalistă şi noua dreaptă – neoconservatorismul secularist şi 

speculativ.  Cu amândouă ne-a procopsit Occidentul: Prima este opera 

Europei, unde s-au născut germenii socialismului şi care ne vrea pentru 

dânsa – a doua („neoconii‖) opera Americii, de unde ne vin  toate bunele 

şi (mai ales) cele rele. În alte cuvinte, la noi, azi, funcţionează o 

normalitate a  anormalului. România a pornit bine într-o direcţie bună – 

zice un jurnalist francez – însă (de 21 de ani) merge cu frâna de mână 

pusă… Unde credem că vom ajunge? Europa întreagă practică la ora 

actuală o globalizare galopantă (cancer galopant), globalismul fiind şi el 
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un soi de centralism democratic la scară planetară.  Din comunism am 

sărit direct în consum(er)ism, din lac în puţ. O societate de consum  în 

care avem yesmani europeni în loc de aplauDACI.  

 Formarea omului nou de tip socialist eşuând lamentabil, a fost 

nevoie de o inginerie socială care să lucreze cu bisturiul pe suflete un alt 

tip de om nou, postsocialist;  blochistul  înghesuit în cutii de beton a 

devenit omul îngrămădit (globalizat). Inginerii de suflete, au misiunea 

reînregimentării noastre, ei urmăresc să cloneze întreaga populaţie a 

Terrei – o  specie umană, care să corespundă Noii Ordinii Mondiale, Noii 

Vârste (New Age). O populaţie de roboţi consumatori, obedientă până la 

conformism, uşor de ţinut în frâu. De manipulat şi de mulţumit. Un regim 

de lucru strivitor („căutăm persoane dispuse la program de lucru 

prelungit, fidele 100% firmei‖!) – relaxare perpetuă la televizor, ca a 

doua zi s-o luăm de la capăt. Această mentalitate, plus circulaţia 

oamenilor şi mărfurilor, a „omului-marfă‖ a început să producă deja 

prima generaţie de cetăţeni planetari; chinezii, prin exodul lor masiv, 

deocamdată economic-comercial, au devenit primii cetăţeni ai lumii; - 

arabii/islamicii  vor fi următorii. Proletarul capitalist, devenit  proletariat 

comunist – iată-l acum căpşunar globalist iar ţăranul neaoş, muncitor 

agricol. Uniunea Europeană nu mai suportă mirosul de bălegar, „mizeria‖ 

animalieră-umană.  Ţăranul român?... ce specie extraterestră de om mai e 

şi acesta?... Ia să nu mai producă ce vrea, să crească (apoi să sacrifice în 

folosul său) vreun miel, purcel sau viţel – hai să punem şaua pe el! Să 

ţină el acasă, în grajd cai şi boi, vreo cireadă de vite, turme de oi?... Să 

facă transhumanţă de trailer, nu să ne murdărească nouă arterele de 

circulaţie, infrastructura! Să ne încurce   marşul triumfal spre apogeul 

planetar şi de acolo mai departe, către apoteoze cosmice nevisate.  

Şi iată cum ţăranul nostru ajunge, din pegas înaripat  un cal costeliv – 

gloabă la căruţa globalizării.  

 Diluarea (prin dilatare) a moralei planetare împarte lumea în 

două: eurosceptici şi euroentuziaşti (mai este şi pătura de… „eurolaci‖, 

care dorm pe pături de cai în canale). După decembrie 1989, lumea 

politică românească a cam început să dea cu stângu-n dreptu, astfel încât 

azi avem stângişti patri(h)oţi şi liberali de stânga. Vorba lui Mircea 

Platon: „Dreapta noastră e de stânga‖. Am străbătut un  parcurs rapid de 

la autonomizare la a-tomizare: De la fiinţa autonomă, conştientă şi 

gânditoare, legată „de glie‖, la omul desţărat, dezlipit de ţară – de 

comunitatea lui locală – de sine însuşi! Acesta este, de altfel, şi scopul 

nedeclarat al elitelor globalizante, să facă din noi mase de manevră, carne 

de tun ideologic.  În politica românească de stânga-dreapta se simte un  
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aer de criptă, sicriu „de cleştar‖ sau „mausoleu ideologic‖ – vorba unuia 

din cei doi autori ai cărţii.   

 Zbătându-se între neocomunism, neoromantism şi  consumerism, 

noua (noastră) dreaptă e o formaţiune politică superfluă, ceva de gen: 

asociaţie, club sau cenaclu literar-artistic politizant, care mai mult 

poetizează marile idei ale polis-ului, decât să facă un  act politic 

constructiv.  Ba chiar o „mafie ideologică‖, politicianism clientelar: la 

tejgheaua domniilor lor (foşti-actuali tovarăşi) se vând branduri, mode, 

idei, se face trafic de conştiinţe, nu mai puţin vinovat decât acela de carne 

vie. La aşa tejghea – aşa teşcherea! În postcomunismul românesc, după 

penuria de benzină şi alimente (dar şi de modele), s-a inventat o nouă 

„pătură socială!: elita intelectuală şi teleastă. Ei ne confiscă zilele şi 

nopţile, ţinându-ne cu sufletul la gură şi cu ochiul lipit de blestemata 

„sticlă‖ ca beţivii de butelcuţă. Televizorul şi etnobotanicele – iată 

drogurile noastre uşoare, deşi nu tocmai inofensive, cum s-a şi dovedit.  

Că Mama UE vrea să ne obişnuiască şi cu droguri mai grele, ne vrea 

workoholici, în marele colhoz constelat. Marele concern planetar, concert 

unicameral, alături de marile trusturi transnaţionale. Elitele noastre 

româneşti planetare, care nu mai slujesc interesele ţării: ţăranul 

individual, (b)oierul, obştea şi breslele de meseriaşi. E o ruşine astăzi să 

te ţii de(o)parte, sau să te opui marelui curent al globalizării – va veni 

vremea când, dacă nu eşti „pe val‖, eşti aruncat la o parte ca un pai. E 

uşor de-nţeles, dacă  urmăreşti discursul, articleria noii elite, artileria ei 

de delabrată/decalibrată…  

 Avem o elită vorbăreaţă şi ventrilocă, ce ne (v)orbeşte de la 

tribună, făcând numai praf – praf în ochi. Decât să proferi vorbe-n vânt, 

mai bine blesteme – ca unii din ei, care nu mai suportă nimic din ceea ce 

a constituit cândva valoare de patrimoniu: ţară-ţărănime-naţional(ism), 

vasăzică patriotism. Moara elitelor merge în gol şi ne mai mirăm atunci 

că omul de rând devine şi el pe zi ce trece o maşină care funcţionează în 

gol. E un truism general acceptat că automatizarea şi tehnologizarea nu 

ne-a făcut mai liberi, n-avem nici acum timp pentru sufletul nostru, 

pentru noi înşine. În loc să fie benefic, loisir-ul a produs numai luzări 

(loosers).  

 

Hotelul global. A trăi în trafic. Societatea postumană  
 

 Eram în America, înghesuit cu echipa în truck-ul care ne ducea la 

lucru, când s-a anunţat la radio că o femeie a născut la volan, în plin 

trafic, pe Freeway 70, producând un adevărat ambuteiaj. Probabil că 

trăgea tare să ajungă la vreun spital.  În ritmul acesta („în fuga calului‖) 
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trăim astăzi cu toţii – a mulţilor cai putere.  Din blocul comunist rece, 

întunecos, cenuşiu, am planat direct în „hotelul global‖ (patent Mircea 

Platon), lumea merge cu paşi repezi spre ziua când va fi un singur 

megalopolis – noul turn Babel, cu vârful înfipt în cer.  Un cercetător 

american , cu nume predestinat (Neil POSTMAN) vorbeşte în cartea sa  

Amusing Ourselvs to Deth despre omul/Pământul postuman. Civilizaţie 

postumană. Că despre postmodernism, postcreştinism – era 

postindustrială am tot trăncănit… Dar ce ar putea să însemne oare omul 

de după om?!  

 De vreo 10-15 ani a luat amploare moda emisiunilor, a serialelor 

de televiziune cu râsul înregistrat pe bandă, ca odinioară, la şedinţe şi 

plenare aplauzele. Şi unul şi celelalte au menirea de a bruia /a îmbrobodi-

asurzi: a ne face să auzim doar „ce trebuie‖. Ce ni se recomandă 

(impune). Lucram pe schelă în SUA la tencuit case şi unii din băieţii mai 

tineri  munceau cu căştile pe urechi, ascultând muzică, să le treacă mai 

uşor timpul. Dacă aveai ceva să le comunici, trebuia să strigi tare la el, iar 

cel întrebat, luat prin surprindere, răspundea: „Ce-ai zis??... Nu te aud!‖. 

Tineretul nostru (ca şi elitele intelectuale) trăiesc la fel: cu urechile 

înfundate. Degeaba ai vrea să le comunici ceva, un mesaj creştin sau  

naţional , ei nu recepţionează decât „muzica‖ lor din căşti. Cum – şi – 

zicea un cântec postrevoluţionar: „Ascultă-ţi muzica şi n-asculta de 

nimeni!‖… Sau poate dacă ai de transmis vreun mesaj umanist, nu 

umanitar. Pe de altă parte, dacă nu faci parte din sistem, nici pe tine nu te 

aude nimeni, chiar dacă ai ceva esenţial de spus.  Dacă nu accepţi 

compromisul, nu te încadrezi. Omul sistemic („reticular‖, de reţea) este 

un mizerabil conformist, un plictisitor obedient fără iniţiativă, vehiculând 

banale idei domesticite.  Nu în sensul că ar fi o persoană domestică, 

aşezată – omul casei şi familiei sale: el este omul firmei sale, al trustului 

sau corporaţiei transnaţionale. Băiat de trust şi de corporaţie– nu de viaţă, 

de comitet – el n-are defel timp de ieşit cu familia la iarbă verde, sau cu 

prietenii la o cafea.  

 Râzând prosteşte în faţa televizorului, funcţionând non stop, omul 

postuman se poate trezi într-o zi că plesneşte de râs. La propriu. Dacă nu 

cumva râsul lui se va transforma într-o zi în hohot de plâns. Cu căştile 

înfundate-n urechi şi funcţionând ca nişte antifoane în relaţia cu 

exteriorul, tânărul hauduiudist poate avea surpriza să dea ceva peste el. 

Un tanc, o maşină, (mai rar) un pom înflorit…  
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Scandalul globalizării – „scandalul Întrupării”  
 

 Într-un tărâm de scandal, pe de o parte, şi nepăsare crasă – de alta 

– izbitor este scandalul Întrupării. De când a coborât pe planetă prin 

Întrupare şi până în zilele noastre – de la prima la cea de-a doua venire - 

Iisus Hristos a produs scindarea  spiritului uman. Iar în această perioadă 

începe să ridice capul o nouă ideologie – aşa-zisul „umanism creştin‖, un 

pleonasm, o tautologie. Contradicţie în termeni.  În centrul lumii nu poate 

sta decât sau Dumnezeu (sistem hristocentric), sau omul/umanismul lui 

secular. Cât despre „umanismul creştin‖ acesta s-ar traduce liber prin 

drac pocăit, îmbisericit.  Ne aduce aminte de „dracii arhiconi‖ ai 

părintelui Cleopa, care iau minţile egumenilor cu argumente înalt 

teologale, „critica înaltă‖ (dracul cunoaşte Scriptura mult mai bine decât 

ai noştri clerici – la Paris învăţaţi, cu licenţe şi teze doctorale).  

 Atât de hulita fraternizare a comunităţilor de neoprotestanţi (care, 

ca şi călugării, nu se sfiesc să se cheme unii pe alţii „frate‖), constituie un 

model de rezistenţă antiglobalizare. Înainte de a se vântura ideea 

mondializării, biserica era de mult o „instituţie planetară‖, organism viu, 

un popor  universal, în sensul că adevăraţii creştini se (ex)trag  din orice 

ţară/naţiune/popor.  Însă ei nu se globalizează în sensul hibridării, al 

pierderii identităţii, ci al unei organicităţi personalist-evenimenţiale – în 

sensul celei clamate şi reclamate de autorii cărţii A treia forţă.  Când 

omul postmodern şi-a cam pierdut busola, hărţile rătăcite şi ele iar „firul 

Ariadnei rupt şi încâlcit de un minotaur postmodern‖, soluţia o reprezintă 

aşa-numita iubire frăţească a creştinilor autentici – ortodocşi  sau 

heterodocţi. Împărtăşirea aceluiaşi crez îi ţine pe enoriaşi legaţi unii de 

alţii, alipiţi întocmai cum proprietatea coeziunii ţine lipite minusculele 

particule de sol.  Şi atunci înseamnă că creştinii sunt globalizaţi fără 

globalizare, fără a implica toate aspectele negative ale fenomenului: 

laicizare/demonizare, înstrăinare, dezumanizare. Când omul nou „de tip 

socialist‖ sau cel – şi mai – nou, de tip capitalist  falimentează, rămâne-n 

picioare credinciosul transformat din temelii printr-o metanoia creştină: 

omul născut din nou. „Trebuie să vă naşteţi din nou!‖ îi spusese 

Mântuitorul lui Nicodim, cel care Îl vizitează noaptea, de frica 

excomunicării.  

 Caracteristic Occidentului contemporan este accidentul, starea de 

angoasă, dezechilibru, haos şi confuzie. Întâmplarea, indiferenţa…  

Contraponderea, alternativa  ar fi echilibrul, plinătatea şi coerenţa pe care 

le conferă credinţa creştină, numai ea dă omului „postuman‖ o direcţie şi 

un sens, împlinire şi coerenţă.  Ea umple viaţa, fiinţa, realitatea istorică 

de ceea ce autorii numesc „substanţă ontologică‖ – adevăr etern. De har 
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şi de Duh.  Cuvinte care nu există în vocabularul  „androizilor corporaţi‖, 

hibridaţi de ingineriile sociale şi culturale (în sensul soiurilor hibride de 

porumb, atât de iubite şi căutate în agricultura socialistă). Asta pentru că 

„Nu creştinismul e altoit pe cultură, ci cultura creşte din cult‖. 

„Civilizaţia europeană e creştină în măsura în care respiră cultul prin 

cultură‖ (p.292).  Într-o lume cu pânzele hărtănite, catargele în furtună şi  

ancora scufundată, creştinismul conservator evenimenţial şi personalist 

reprezintă o „ancoră scufundată în sus‖(p.322). Ateismului comunist i se 

spune în zi de azi „laicism democratic‖, dar agnosticismul (iliescian) şi 

umanismul secular sunt o formă de gnosticism postmodern reînviat. 

Acelaşi soi de draci. „Piaţa‖ ideilor religioase e invadată de tot soiul de 

teologii spiritualiste de inspiraţie asiatică-animistă, - filozofiile religioase 

orientale constituind azi o modă/un brand pe toată faţa pământului.  

 

Criza comunicării. A vorbi altă limbă  
 

 Am avut un coleg de clasă ateu, altfel băiat bun, cu care mă 

înţelegeam în multe privinţe. Dar într-o zi mi-a pus o întrebare ciudată: 

„Noi doi am avut multe discuţii pe tema religiei. De ce nu putem ajunge 

la un numitor comun?... Am putea fi cei mai buni prieteni dacă n-ai fi 

baptist!‖   „Nu ne putem înţelege perfect pentru că vorbim altă limbă!‖, l-

am surprins eu cu acest răspuns. În epoca postcreştină, când fiecare om 

are „adevărul propriu‖, dialogul nu mai este posibil decât între oameni 

situaţi de aceeaşi parte a baricadei. „Un mormânt gol ne separă în mod 

radical de restul lumii‖ (p.357).  Avem, pe de o parte „omul ireductibil‖, 

om autentic, concret al comunităţii, familiei sale lărgite, care (încă) nu s-

a lepădat de „mârlani‖ şi tradiţie…  Omul ar trebui să înţeleagă (accepte) 

că  Întruparea, Răstignirea, Învierea şi Înălţarea nu sunt simple idei 

metafizice, concepte de gândire, ci  evenimente istorice reale. „Întruparea 

este evenimentul fundamental al Istoriei‖ (p.361).  De la fenomenul 

învierii cristice derivă şi „cei înviaţi‖, fiindcă lucrarea creştină nu are în 

ea nimic  utopic – precum socialismul utopic francez, bunăoară, care îşi 

propunea „să salveze omenirea‖ fără  vreun suport soteriologic.  Omul 

globalizat este cel împins în uitare, depersonalizat, pe când cel înviat 

(salvat)  acordă memoriei o importanţă covârşitoare.  Pentru el înaintaşii, 

trecutul/tradiţia sunt totul – aşa înţelege el să-şi protejeze urmaşii, printr-

un permanent recurs la memorie. De aceea omul-eveniment, persoana 

umană este ceva inclasificabil: nu se lasă subjugată şi conformată. Înoată 

contra curentului…  
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Dar deodat-un punct se mişcă…cel întâi şi singur.Iată-l 

Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl… 

 

 (Eminescu-Scrisoarea I) 

 

 

 

 

 

L’oeuf et le mystère de la creation 
 

un eseu de Gabriel Funica 

 

 

 Cu această carte, L’Oeuf (Paris, Editions du Felin, Coll. Les 

Symboles, 1988; 112 p., il.), netradusă în limba română, ca de altfel şi 

excelentul roman „Le Paresseux‖ recompensat în 1955 cu Premiul 

Rivarol,  Amăriuţei oferă cititorului interesat un periplu, text-imagine, în 

simbolistica oului.Filosof al „stării dintâi‖ (mister metafizic, stările 

misterului a căror revelaţie duce la o cunoaştere a lui) Constantin 

Amăriuţei, retras de la o vreme în „cercul de lumină‖, redefinea în 

„Eminescu sau lumea ca substanţă poetică‖ (Bucureşti, Editura Jurnalul 

literar, 2000), conceptualizând lirica eminesciană, metafizica „facerii 

lumii‖ : „ceea ce în schimb rămîne important la Eminescu, mai mult decît 

explicaţia mitologică, este Starea d‘întîi din care toate purced: haosul şi 

fiinţa lumii‖ (p.31). În comentariul său publicat de revista „Oglinda 

literară‖ (An I, nr. 4/2002)  prof. Virginia Paraschiv scria: „Autorul de 

origine română, instaurat cu temei în spaţiul cultural francez, profesează 

dezinvolt şi rafinat, o graţie glisantă a erudiţiei.El iscodeşte cu raţiune 

sprinţară şi cu energie catalizatoare ideatic, începutul fără de sfîrşit al 

mitului facerii embrionare.L’Oeuf este o carte de iniţiere, care dăruieşte 

percepţiilor un răsfăţ regal, şi gîndului, o necuprinsă libertate.Cele 87 de 

ilustraţii selectate din muzeul imaginar al lumii, acoperă, practic, două 

treimi din suprafaţa cărţii.Oul şi reprezentările sale în arta universală, 

murmură solidar nostalgia după starea primordială. Şocul imaginii este 

tulburător. Fantasmele lumii, luxuriante sau stilizate boreal, izvorîte din 

ispita reprezentării vizuale a faptului nevăzut, increatul ovoidal, înţelese 

ardoarea spiritului a insului rătăcitor, în căutarea primei şi ultimei esenţe. 

Efectul estetic este emoţionant şi derutant. Impactul cu miracolul vizual 
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devine de-a dreptul dramatic, după parcurgerea atentă şi binevoitoare a 

discursului verbal auctorial.Imaginile sublimate estetic, înfăţişează 

spiritului rîvnitor de a accede la matricea esenţei universale, o lume 

superbă, covîrşitoare în frumuseţea ei. Această lume perceptibilă este o 

lume a accidentalului, într-o necontenită prefacere şi schimbare, o lume a 

mirajului mundan.‖ Reproducerile, în regim full-color, realizate în Nova 

Zincografica Fiorentina din Firenze ilustrează textul însoţitor, bine 

documentat, de o manieră frugal captivantă, specifică marketingului 

occidental. Oul relevă viaţa haosului originar. Textele tradiţionale cele 

mai reprezentative ale oului primordial descriu haosul ca pe o forţă 

vitală. Oul fiind embrionul sau germenele vieţii şi a metamorfozelor 

sale.Dacă oul revelează viaţa ca mister tot aşa simbolismul său va fi 

asemeni vieţii care se resuscitează după moarte. Din această funcţie s-a 

născut simbolismul oului pascal.Potrivit mitului cosmogonic de la 

Hermopolis, Oul lumii este ouat de o pasăre măiastră.Ceea ce ne 

aminteşte de proiectul lui Brîncuşi al Templului de la Indor, cum îl redă 

Ştefan Georgescu-Gorjan (Constantin Brâncuşi. Templul din Indor- 

Bucureşti, Editura Eminescu, 1996): „Forma exterioară a mausoleului, în 

viziunea lui Brâncuşi, era aceea a unui ou imens, replica monumentală a 

Începutului lumii […] Oul trebuia să dea impresia că este depus pe iarba 

unei pajişti întinse, în faţa palatului maharadjahului, ca şi cum o pasăre 

misterioasă l-ar fi depus acolo, dispărînd apoi spre înălţimile Himalaiei.‖ 

Unul din miturile Greciei antice spune că Oul lumii a fost ouat de zeiţa 

Eurynome transformată în porumbel. Kalevala, culegerea de poeme 

folclorice finlandeze, vorbeşte de Ilmatara (mama apei), care trăia la 

început în aer dar care s-a coborît apoi în ocean legănîndu-se pe valurile 

lui vreme de 700 de ani. Raţa sălbatică, crezînd că genunchiul Iltamarei 

este pămînt şi-a făcut cuib ouînd un ou de fier şi şase de aur.Iltamara 

ridicîndu-se din apă a spart ouăle şi din ele s-a făcut lumea, din gălbenuş 

Soarele iar din albuş Luna. În „Bahvrivha Upanişad‖, oul lumii (jagad-

anda) reprezintă germenele de la care s-a dezvoltat universul la începutul 

ciclului cosmic. Se mai numeşte şi „Oul lui Brahma‖ (brahmanda) sau 

Embrionul de Aur (hiranya-garbha), întîlnit sub forma Oului de Aur, în 

Legile lui Manu. „A sparge învelişul oului înseamnă, în parabola lui 

Buddha, a desfiinţa samsara, roata existenţelor, adică a transcende atît 

Spaţiul cosmic, cît şi Timpul ciclic.‖ (Mircea Eliade – „Imagini şi 

simboluri‖, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 97). Una din cele trei 

bijuterii sacre ale Japoniei este magatama de jad, simbol în formă de 

foetus, reprezentare cunoscută yin-yang, talisman shinto, al cărui element 

invizibil şi invers completează partea vizibilă, alcătuind împreună oul 

Creaţiei. Oul a permis „cunoaşterea‖ misterului ca mister al 
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vieţii.Finalitatea misterului, oului, reprezintă forţa germinativă a vieţii ca 

origine a Cosmosului, a zeilor şi oamenilor.Aceste două tipuri de 

manifestare formează cîmpul transcendent de semnificaţii ale sacrului. În 

acest sens sacrul a fost considerat ca „divin‖ fiind de origine absolută. 

Absida parekklesionului Bisericii Chora (Kariye Müzesi) din Istanbul, 

întîmpină vizitatorul cu o frescă (Anastasis) avîndu-l pe Iisus înconjurat, 

ovoidal, de o aureolă înfăţişînd lumea cerească.Forma ovoidală este 

simbolică, amintind de poziţia fătului în pîntecul mamei.Altfel, 

personajul Lia din romanul lui Umberto Eco „Pendulul lui Foucault‖ 

încearcă să-şi lămurească partenerul (Casaubon) că nu există nici un 

Plan, nici o combinaţie numerică magică, misterul fiind procreaţia, 

sarcina pe care o purta, neştiută, de ceva vreme.Renaşterea spirituală, 

simbolizată de oul pascal, este una dintre cele mai vii tradiţii ale Bisericii 

Ortodoxe de Răsărit unde, în timpul sărbătorilor de Paşte se oferă ouă 

roşii.Deşi Constantin Amăriuţei scrie într-o notă finală că legendele care 

au ca subiect originea acestor ouă roşii sînt, în general, naive şi fără prea 

mare portanţă simbolică, cităm, totuşi, (fie şi numai pentru faptul că 

autorul, Constantin Amariu-Amăriuţei, s-a născut în judeţul Putna, 

actualmente Vrancea) din cartea lui Artur Gorovei „Ouăle de Paşti: 

Studiu de folklor‖ (Bucureşti, 1937): „Tradiţie din Călieni, jud. Putna: În 

noaptea Paştilor, după Înviere, Isus sculându-se din morţi, umbla în jurul 

Ierusalimului ca să găsească pe cineva care să vestească Învierea lui. 

Atunci, viind o femeie spre oraş, Isus i-a zis să meargă să vesteacă pe 

ucenici că a înviat, plinindu-se Scriptura.femeia a răspuns: Doamne, nu 

mă va crede nimeni; dă-mi un semn adeveritor despre aceasta, şi 

Mântuitorul, cu puterea lui dumnezeiască, a înroşit toate ouăle ce le avea 

femeea în coş‖.Înainte de a fi consumate, ouăle se ciocnesc rostindu-se 

formulele consacrate „Hristos a Înviat !‖ şi „Adevărat a Înviat !‖. Sensul 

pascal al acestei hierofanii este de a omului o nouă geneză a vieţii în 

Împărăţia Cerurilor.Nici un alt simbol n-ar putea să reveleze mai bine 

acest mister precum oul. 

Căci, oul simbolizează nostalgia după starea primordială, reîntoarcerea la 

inform, la starea embrionară, la „matricea‖ lucrurilor, ca întreg ciclul 

naşterilor şi renaşterilor să continue.Altminteri, lumea modernă, profund 

desacralizată, este, aşa cum descoperă personajul lui Félicien Marceau 

din piesa L’Oeuf, un univers închis ca un ou. 
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Lecturi 
 

Dumitru Augustin Doman: 

Moartea ca veselă apocalipsă* 
 

 D.A.D. scrie despre moarte simplu, firesc, concis, pitoresc. 

Rezonabil. Fără a fi morbid. Nu, nu e un mistic care vrea să se mântuie. E 

mai mult un observator care devine cercetător al fenomenului. Un fan al 

Morţii. Un fan viu, vioi, epicureic. Acolo unde vrea să-şi prelungească 

experienţa spre moarte, el inventează scurte povestiri, fabule, parabole, 

evocă anecdote. Între ele ţese jurnalul unei vieţi detaşate, cu propria-i 

experienţă, cu multe lecturi care îl inspiră. Mai sunt apoi fragmentele 

eseistice, panseurile creatorului şi episoadele pitoreşti cu oamenii, 

animalele şi lucrurile din jur, cu prietenul său Teofil. Prozatorul aruncă 

punţi, harpoane, săgeţi, spre un continent necunoscut, mai mult livresc. 

Ai zice că se joacă cu moartea. Chiar şi atunci când propune un titlu 

suav-provocator : « Idilă cu moartea ». Mai ales în acele fragmente 

« iresponsabil de zglobii » despre moarte şi viaţă. Moartea noastră cea 

de toate zilele (2008) e un jurnal în care învinge firea blândă, solidară, 

veselă, a iubitorului de viaţă. De altfel, e a doua carte în care atacă 

această temă universală ; prima s-a numit Meseria de a muri şi a 

publicat-o în urmă cu aproape un deceniu, în 2001. Încercarea de a se 

obişnui cu moartea este un fericit rateu în care întâmplarea joacă un rol 

esenţial : moartea câte unui prieten, lecturile, imaginile pe care le 

surprinde cu o teribilă sete de viaţă, ficţiunea, obsesia pentru Cioran. Si 

numeroasele citate care-i alimentează şi-i ilustrează ideile, din autori 

contemporani : Cezar Ivănescu, Grigurcu, Brumaru, Creţia, Cosaşu, 

Corbu, Mazilescu, Chichere şi alţii. Dar fără umorul său, când sec, când 

spumos, paginile ar părea patetice sau penibile : 

 « Ce se mai răsfaţă muribundul ! Cu câtă importanţă geme el ! 

Parc-ar fi primul care păşeşte pe teritoriul morţii fără de sfârşit. Cu cât e 

mai aproape de putrefacţie şi de primul vierme, cu atât pretenţia lui să-l 

respectăm, să fim impresionaţi, să-l compătimim, e mai mare. O singură 

scuză îi găsim : lipsa de experienţă pe graniţa abia perceptibilă dintre 

viaţă şi moarte. Doar lipsa aceasta de experienţă ne lasă o portiţă să-l 

iertăm pentru trufia lui. » 

 Moartea şi agonia lui Nietzsche îi oferă prilejul de a-i ridiculiza 

măreţia şi paranoia în textul cu titlul Un rege de carton. Unde strecoară 

aluzii ironice chiar şi despre Dumnezeu în relaţie cu contemporanii 
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noştri. Nu e greu de observat că prozatorul are capacitatea de a-şi 

mobiliza forţele spre energiile pozitive ale vieţii şi chiar spre partea 

luminoasă a morţii. El practică o igienă personală : « să nu te enervezi » 

şi coboară în vârtejul propriei vieţi cu autoironie : 

 «Mă plimb agale prin regatul meu de pe strada Vlad Ţepeş. Ca un 

stăpân responsabil. Căţeaua Gica mă priveşte în treacăt şi tot în treacăt dă 

din coadă o dată, maxim de două ori. E o îmbuibată, îmi zic şi sunt 

hotărât s-o pedepsesc la prima ocazie. Adică, deseară, când grosul ciorbei 

de oaie va merge la cockerul Mihail care mă priveşte cu o dragoste 

indubitabilă. In-du-bi-ta-bi-lă ! Apoi iepuraşii mă privesc cu un fel de 

nerăbdare. Strâng de pe o piramidă de lemn vrejii de castraveţi şi-i pun în 

mijlocul grădinii, împreună cu tulpinile de fasole, de mazăre, de ardei şi 

le dau foc. Rugul toamnei. În regatul meu de pe strada Vlad Ţepeş e încă 

o zi de linişte şi pace. (Marţi, 11 octombrie 2005) » 

 Şi tot el, autorul, acceptă cu detaşare că propria sa moarte « e un 

roman»; poţi să ajungi la ea,  « pe nesimţite, din vorbă-n vorbă !... » 

Când vrea să iasă din acest roman îşi dă seama că e imposibil. E ca şi 

cum ar fi călcat într-o capcană. Meditaţiile şi panseurile lui D.A.D. au, în 

ciuda unei frivolităţi molipsitoare, gustul unor poveşti trăite, dar nu în 

sensul de déjà vu, ci în sensul  de a surprinde mecanismul subtil care 

amână mereu moartea. E secretul lui Cioran, care scria – vai ! – nu pentru 

glori şi nemurire, ci pentru a-şi amâna moartea, fizică. Imaginaţia lui 

merge mereu mai departe până la a ne oferi o imagine concretă a morţii, 

una caricaturală, bineînţeles : 

 «Lângă un gard scund, îmbrăcată în uniformă mulată pe coapse, 

pe fese, pe labii, cu ochelari fumurii pe nas şi chipiu, stătea Moartea-şerif 

cu o ţâţă galben-roşcată în loc de insignă. » 

 Spectacolul morţii în această lume a lui, a noastră, e până la urmă 

o apocalipsă veselă, derizorie. Fie că se întâmplă lângă Curtea de Argeş 

ori în imaginaţia « concetăţenilor lui Urmuz ». Scrisul lui D.A.D. e 

simplu, natural şi pozitiv ; are farmec : te atrage spre lui, aşa cum o 

trăieşte în jurnal, cu culoarea ei, cu aromele ei, cu porii simţurilor 

deschişi la maximum. Un jurnal care ne aminteşte de jurnalul celuilalt 

crescător de iepuri şi cultivator de mărar, de la Bulbucata, poetul Petre 

Stoica. 

Gheorghe Mocuţa 

* 

 Dumitru Augustin Doman, Moartea noastră cea de toate zilele, 

Editura Timpul, 2008 
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Cartea ca o poveste de dragoste 
 

(Leonard Rotaru - Dincolo de orice, rămîne nădejdea,  

Editura ―Conta‖, 2011) 

 

      Cartea profesorului Leonard Rotaru este, în 

esenţă, o poveste de dragoste. Şi ca în miezul 

oricărei iubiri adevărate aceasta nu are chip, nu 

are limite, nu are un scop, iar profesorul Leonard 

Rotaru arde pe unul dintre cele mai nobile 

altare : al cărţilor. Pentru că dragostea 

mărturisită este una singură, deopotrivă lucidă, 

dar şi mistuitoare : pentru lectură.  

       Într-un timp al reformulării mijloacelor de 

« infuzare » a culturii la nivelul publicului, cînd 

cartea pe suportul clasic, de hîrtie, este împinsă 

spre biblioteca-muzeu, « aventura » profesorului 

Leonard Rotaru are o duioasă desuetudine. E 

posibil să-l mai întoarcem din drum pe analfabetul şcolarizat de astăzi ? 

Dacă îl  abordăm cu calmul şi înţelepciunea şi speranţa afişate de 

profesorul « de umanioare » Rotaru, e posibil să reuşim. Şi asta pentru că 

de mii de ani vorbim de o criză de identitate a omului, de o criză a 

modelelor, dar lumea a continuat să existe. Că tot aşa vorbim de o criză a 

credinţei creştine, de exemplu, încă de la întemeierea Bisericii. Spunea 

Sfîntul Vasile cel Mare pe la anul 380, cu vreo şaisprezece secole mai 

devreme, despre ispitele care încercau Biserica noastră: „Foarte mult mă 

mîhneşte faptul că în vremea din urmă a început a se neglija canoanele 

Părinţilor şi s-a călcat severitatea bisericească. Mă tem ca nu cumva, 

această neglijenţă să se întindă, încetul cu încetul şi să ducă la tulburarea 

tuturor treburilor bisericeşti, prin lipsa de selecţionare...‖. Parcă am vorbi 

azi, plîngîndu-ne de o decădere a practicii din Biserică. Ce înseamnă 

asta? Că atacurile continui la tot ce adună şi conservă valoarea şi 

moralitatea şi credinţa au şi un revers: perfecţionarea mijloacelor de 

apărare. Aşa şi la nivelul prezenţei cărţii şi culturii în viaţa omului, de azi 

şi de mîine. Şi totul depinde de pasiunea, de arderea, de „risipirea‖ 

educatorului, a profesorului. 

       E această carte, a profesorului Leonard Rotaru şi un gest de 

donquijotism într-o lume care a intrat, se pare, sub spectrul unei excesive 

« materialităţi ». 

Spune profesorul Rotaru : « Învăţătorul construieşte pe dinăuntru. Ca şi 

preotul, ca şi artistul. Iubeşte copilul, este atent la dezvoltarea lui şi se 
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adânceşte în cunoaşterea sufletului său. Sufletul nu se naşte şi nici nu 

moare, iar corpul uman este o cetate care protejează sufletul şi îi asigură 

o vieţuire neîngrădită în condiţiile în care este foarte bine îngrijită.‖. 

       Criza de modele este cea mai gravă dintre toate crizele care se 

manifestă în  lumea noastră românească. Modelele autentice, cele care 

reprezentau valoarea, cultura şi moralitatea, au fost înlocuite, în mare 

parte, de noile modele, nişte surogate de lichelism, învîrteală, avariţie, 

manelism. Hoţia nepedepsită, "descurcăreaţă", este mai apreciată decît 

munca pe brînci pentru escaladarea unui "Everest cultural". Grosierii, 

primitivii, proştii sînt mai apreciaţi decît oamenii discreţi, "de modă 

veche", care respectă consistenţa culturii, a valorii individuale. Căci e 

mai uşor să fii prost fără efort, decît să faci efortul să te "extragi" din 

mijlocul gregarismului care ia în stăpînire societatea noastră, nu-i aşa? 

Modelele intelectuale (şi morale?) care le sînt oferite "oficial" tinerilor (şi 

nu numai lor!) sînt din categoria celor mai dubioase. Dar spune Mihai 

Eminescu: "Stejarul nu creşte pretutindeni, buruienile cresc în tot locul. 

Aceasta nu înseamnă că au o putere intrinsecă mai mare de-a exista şi de-

a domni. Dacă într-un mediu stricat viclenii şi poltronii înfloresc, nu e o 

dovadă că au putere intrinsecă superioară celor inteligenţi şi de caracter, 

ci numai că mediul e favorabil pentru decrepitudine morală, nefavorabil 

pentru sănătate". Cu argumente dintre cele mai credibile, îndelung 

verificate o viaţă la catedră, cartea profesorului Leonard Rotaru este un 

exerciţiu în favoarea modelelelor culturale şi morale autentice. 

       Deşi sînt o mulţime de globalo-sceptici, conceptul de globalizare a 

intrat ca un buldozer în lumea mileniului trei. Această re-rostuire a lumii 

noastre face, paradoxal, să scadă distanţele dintre ţări şi să mărească 

distanţele dintre indivizi. Anti-globaliştii vorbesc de o distrugere a 

identităţilor culturale care s-ar produce în urma fenomenului de 

globalizare. Vor rezista, se zice, doar culturile mari, care vor sufoca 

micile culturi, ale ţărilor care nu s-au manifestat decisiv pînă acum. Mai 

mult, se vorbeşte chiar de folosirea unei singure limbi la nivel mondial, 

celelalte limbi rămînînd un fel de "limbi de familie", gata să dispară pe 

scara evoluţiei globalizante.  

       Circulă în Europa, pe tema globalizării, o anecdotă destul de plastică. 

Cică profesorul întreabă, pe elevul din ultima bancă, ce este globalizarea. 

Acesta îşi îndreaptă ochelarii pe nas şi răspunde: "Păi, globalizarea este 

accidentul în care a murit prinţesa Diana…!". "Cum aşa?" îl întreabă 

profesorul nedumerit. "Simplu, îi răspunde elevul. Este vorba de o 

prinţesă englezoaică şi de un prinţ egiptean care au murit într-un accident 

în Paris, în inima Franţei; ei erau într-o maşină germană, cu motor 

olandez, condusă de un şofer indian; carburantul maşinii era irakian, 
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hainele lor erau din pînză americană; veneau de la o cină de la un 

restaurant chinezesc la care mîncaseră salată cu fructe din Noua 

Zeelandă, biftec austriac şi băuseră vin spaniol şi ascultaseră muzică 

mexicană; ei erau urmăriţi de nişte paparazzi italieni, care mergeau pe 

motociclete japoneze, care filmau cu camere coreene în care foloseau 

casete taiwaneze… etc. etc". Povestea poate fi dusă şi mai departe. Mă 

frămîntă însă un lucru: în anecdota asta despre globalizare, care circulă în 

Europa, n-am găsit nici o contribuţie românească. 

       Împotriva scepticilor care văd în globalizare o « aneantizare » a 

culturii noastre, îi opun argumentele din cartea profesorului Leonard 

Rotaru. În microcosmosul care e clasa de elevi, elementele care contează 

ţin de amănunte iar amănuntele sînt cele care dau consistenţă vieţii şi 

« devenirii întru fiinţă », vorba lui Noica. Mai mult, cultura care nu are 

mijlocitori pe măsură riscă să lunece în anonimat. Iar profesorul este cel 

care face această « mijlocire » pentru generaţiile noi cu o generoasă 

risipire. Şi atîta vreme cît literatura şi limba română au slujitori şi 

« mijlocitori » de nivelul profesorului Leonard Rotaru, nimic nu pare să 

fie pierdut.  

        

Adrian Alui Gheorghe 
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Artă şi violenţă 

 
un eseu de Emil Nicolae 

 
1. 

 

 În urmă cu câtva timp, Aliza Shvarts, fostă studentă la Facultatea 

de Arte a Universităţii Yale (SUA), deschidea o expoziţie care a 

contrariat multă lume (chiar şi printre adepţii experimentului extrem): 

într-un şir de borcane erau etalate mostre de sângerări succesive rezultate 

din tot atâtea avorturi autoprovocate (medicamentos), după un calendar 

de inseminări artificiale care s-au derulat de-a lungul unui an! Practic, 

tânăra ―artistă‖ şi-a dorit să ofere un ―performance‖ original pe care, 

teoretic, îl explică aşa: ―O intervenţie în înţelegerea noastră normativă a 

ceea ce este <real>‖. Astfel e repusă în discuţie o chestiune veche de pe 

vremea ready-made-ului: ce mai rămâne din unele forme ale artei 

moderne (sau postmoderne, astăzi!), dacă le privăm de conveţiile 

acceptate şi de teoriile susţinătoare? Dar Aliza nu a apărut din neant, ea 

aflându-se doar la capătul cel mai apropiat al fenomenului. În 1963, Niki 

de Saint-Phalle trăgea cu puşca (şi îşi invita spectatorii să facă la fel) în 

pânzele sau cartoanele deja pictate / desenate, realizând o imagine 

perforată peste aceea iniţială, şi declara: ―Este excitant şi sexy, dar tragic 

totodată, căci devenim în acelaşi timp martori ai unei naşteri (noul 

―tablou‖ perforat - n.m.) şi al unei morţi (vechiul ―tablou‖ - n.m.). E un 

eveniment misterios, care-i captivează total pe toţi oamenii ce împuşcă 

tabloul.‖ Şi tot ea, după ce şi-i recunoaşte pe Jackson Pollock şi Willem 

de Kooning drept maeştri (care o determinaseră încă din 1959 să renunţe 

la penel, în favoarea 

toporului, a cuţitului şi a 

puştii): ―Am început să 

permit agresiunii mele să 

se infiltreze în artă!‖. Iar 

înaintea lui Niki a fost 

nemţoaica Valie Export, 

prima femeie artist care a 

experimentat ―actions-

guerillas‖. Respectiv, în 

1969, ea a intrat în sala 

unui cinematograf porno, 

îmbrăcată cu o cămaşă 



219 

 

neagră şi cu pantaloni din piele decupaţi între picioare, provocând 

publicul preponderent masculin să-i atingă pubisul vizibil, dar ţinând o 

mitralieră îndreptată spre el (performance-ul ei se numea ―Genital 

panic‖). Bineînţeles că nu a mişcat nimeni! Nu am ales întâmplător 

aceste exemple în care protagoniştii sunt femei. De asemenea, nu 

întâmplător este vorba aici despre cruzime şi violenţă. Şi, coborând încă 

o treaptă în timp, nu putem separa aceste ―spectacole‖ de gestul crud şi 

brutal cu care Lucio Fontana îşi spinteca pânzele monocrome în 1949, 

inventând acele ―buchi‖ (tăieturi), zise şi ―concetti spaziali‖, din care a 

rezultat celebra serie de ―Tagli‖ (Fante), care pot fi văzute astăzi în multe 

muzee şi achiziţionate la preţuri incredibile (în 2002, în Anglia, un 

―Concept spatial, le ciel de Venise‖, adică o pânză albastră spintecată, 

150 / 150 cm, realizată în 1961, a fost vândută cu 2.200.000 euro!).  

 Literatura, la rândul ei, nu a fost scutită de asemenea experienţe. 

Cea mai recentă aparţine unui autor britanic care, într-un roman, 

relatează cum a înfăptuit o crimă, ulterior dovedindu-se că nu era vorba 

despre o ficţiune acolo, ci despre o faptă reală (dar ca subiect fictiv / 

parabolă apare în romanul ―Igiena asasinului‖ / Hygiene de l‘assassin de 

Amelie Nothomb, unde personajul Pretextant spune: ―Scriitor, asasin: 

două aspecte ale aceleiaşi meserii, două conjugări ale unui singur 

verb...‖). Precedentele sunt şi aici numeroase, iar printre exemplele la 

îndemână găsim destui ―strămoşi‖ imaginativi care au stimulat 

transpunerea în faptă a impulsurilor bolnăvicioase. Mă opresc la unul 

dintre ele. În 1964, americanul Hubert Selby Jr. publica romanul ―Last 

exit to Brooklyn‖ / Ultima ieşire spre Brooklyn (Ed. Grove Press şi Dell), 

având în centrul acţiunii patru tineri din renumitul cartier newyorkez 

care, la începutul anilor ‗50, îşi petreceau viaţa în ―stilul‖ specific 

mediului din care proveneau. Iată cum e descrisă moartea prostituatei 

Tralala, pe un maidan, după ce a fost violată de vreo 50 de beţivani ieşiţi 

din bodegile din jur: ―... tinerii care se uitau şi îşi aşteptau rândul şi-au 

exprimat dezamăgirea faţă de Tralala sfâşiindu-i hainele în bucăţi mici 

stingând câteva ţigări pe sfârcurile ei urinând şi masturbându-se pe ea 

înfingându-i o coadă de mătură între picioare şi apoi au plecat plictisiţi 

lăsând-o să zacă printre sticle sparte şi cutii de conserve ruginite şi pietriş 

şi Jack şi Fred şi Ruth şi Annie s-au îngrămădit într-un taxi încă râzând şi 

s-au aplecat pe geamul maşinii ca s-o mai vadă o dată pe Tralala zăcând 

acoperită de sânge urină şi lichid seminal şi cu o pată între picioare pe 

măsură ce sângele îi curgea de acolo iar Ruth şi Annie fericite şi complet 

relaxate se îndreptau spre oraş...‖ (scriitura respectă ―fluxul conştiinţei‖, 

conform autorului). Lupta dintre cei care au vrut să interzică difuzarea 

cărţii şi cei care au apărat-o s-a terminat cu modificarea Legii 
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publicaţiilor obscene din 1959 (Last exit to 

Brooklyn fiind ultima ―victimă‖ a 

acesteia).   

 Cine va avea răbdare să caute, va 

constata că în arta românească de până în 

1990 violenţa apare foarte rar şi aproape 

deloc în mod gratuit şi excesiv. Voi 

explica mai încolo motivele (şi de ce ea, 

violenţa, se dezlănţuie, brusc, după 

revoluţie). Deocamdată, trecând peste 

sărăcia referinţelor din artele vizuale, mă 

opresc tot la un exemplu literar, extras din 

romanul Răscoala (1932) de Liviu 

Rebreanu. Este vorba despre ―jugănirea‖ 

lui Aristide, fiul arendaşului Platamonu: ―Nicolae Dragoş apucă de un 

picior pe Aristide, care izbutise să se strecoare puţin mai departe, şi-l 

trase la mijloc, întorcându-l cu faţa în sus. Pe urmă strigă ca un căprar 

când împarte corvezile: - Aideţi, voi, Terente cu Vasilică, ţineţi-i mâinile, 

tu Costică şezi pe el să nu se mişte, voi ţineţi-l de picioare, aşa!.. Ţineţi 

bine, băieţi!.. Hai, nea Chirilă, hai, scoate cuţitul, c-ai jugănit destui porci 

şi eşti meşter! El însuşi începu să descheie pantalonii lui Aristide care, 

dându-şi seama ce i se pregăteşte, răcnea din răsputeri. - Ia resfiraţi 

picioarele, băieţi! strigă Chirilă Păun, îngenunchind tacticos cu cuţitul în 

dreapta. Ţine bine! /.../ Aristide scoase atunci un urlet de zăngăniră 

geamurile: - Ajutor!.. Ajutor!.. Aoleu!.. Tată, nu mă lăsa! În vreme ce 

vaietele lui de durere se îngroşau şi răguşeau şi se transformau în 

grohăituri şi apoi în gemete cu sughiţuri, Chirilă Păun tăia şi vorbea 

liniştit, parc-ar fi operat un purcel: - Taci, cocoşelul tatii, taci, că ţi-ai 

bătut joc destul de muierile noastre, de-acu să mai stai şi cuminte... /.../ - 

Na, gata, uite-le! făcu Chirilă, ridicându-se. - Pune-i-le pe piept, nea 

Chirilă, să-şi facă tocană din ele! zise gros Nicolae Dragoş, întorcându-se 

cu scârbă.‖ Avem aici un fel de ―violenţă justificată‖ social, dar rămâne 

de văzut cât este ea de motivată artistic / literar.   Cu câţiva ani înainte 

de apariţia Răscoalei, criticul Mihai Ralea publica răsunătorul articol ―De 

ce nu avem roman?‖ (v. rev. Viaţa românească, nr. 4 / 1927), unde scria: 

―O observaţie oricât de superficială a moravurilor de la noi arată că ceea 

ce domină relaţiile dintre oameni în societatea noastră, departe de a fi 

lupta, e tocmai SPIRITUL TRANZACŢIONAL DE COMPROMIS. La 

noi oamenii se opun rar în tabere vrăjmaşe. Când se iveşte o opoziţie de 

idei sau de interese, când se desenează o înfruntare de tendinţe contrarii, 

antagonismul durează prea puţin. Ne adaptăm prea iute, ne împăcăm prea 
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uşor. Indignarea sau rancuna românului e prea efemeră. Suntem prea 

buni, prea slabi, prea uşor uităm sau iertăm. Nu există nici în istoria, nici 

în literatura noastră rivalităţi îndelungate între familii sau între indivizi, 

răzbunări îndelung nutrite şi răbdător studiate, nu există în general 

capitolul care se cheamă răutatea de suflet. E un bine, dar e şi un rău. 

RĂUTATEA E ÎNCEPUTUL CARACTERULUI TARE...‖ (s.m.). Deşi 

pare, romanul lui Liviu Rebreanu nu e un răspuns care să contrazică 

afirmaţiile lui Mihail Ralea, pentru că nu răutatea structurală (―caracterul 

tare‖) motivează violenţa, ci nevoia de dreptate. Mai degrabă transpare o 

―răutate metafizică‖, exprimată în viziuni violente, la Tudor Arghezi, în 

binecunoscutele ―Blesteme‖ (1927): ―Pe tine, cadavru spoit cu unsoare, / 

Te blestem să te-mpuţi pe picioare. / Să-ţi crească măduva, bogată şi 

largă, / Umflată-n sofale, mutată pe targă. / Să nu se cunoască de frunte 

piciorul, / Rotund ca dovleacul, gingaş ca urciorul. / Oriunde cu sgârciuri 

ghiceşti mădulare, / Să simţi că te arde puţin fiecare. / Un ochi să se 

strângă şi să se sugrume / Clipind de- amănuntul, întors către lume, / 

Cellalt să-ţi rămâie holbat şi deschis / Şi rece-mpietrit ca-ntr-un vis...‖ 

etc. Desigur, fără să fi cunoscut textul lui Mihai Ralea, francezul Georges 

Bataille va scrie ceva asemănător în prefaţa studiului său din 1957, 

―Literatura şi răul‖ (La litterature et le mal, Ed. Gallimard, Paris): ―Răul - 

o formă acută a Răului - a cărui expresie este literatura, are pentru noi, 

aşa cred, valoarea suverană. Dar această concepţie nu pretinde lipsa de 

morală, ea cere o <hipermorală>. Literatura este comunicare. 

Comunicarea pretinde loialitate: morala riguroasă este dată în această 

viziune plecându-se de la complicităţi în cunoaşterea Răului, care 

întemeiază comunicarea intensă.‖ Oricum, despre violenţă în arta şi 

literatura română sunt puţine de spus şi asta pentru câteva motive foarte 

clare: întârzierea apariţiei şi afirmării culturii urbane, parcursul 

desincronizat în raport cu parcursul artelor occidentale, jumătatea de 

secol de cenzură comunistă şi, nu în ultimul rând, (auto)cenzura impusă 

de mediul creştin ortodox.   

 Din cele de mai sus nu e greu de observat cum se asociază, parcă 

de la sine, termenii ―rău‖ şi ―violenţă‖. Şi asta deoarece ei fac parte din 

aceeaşi paradigmă. Începând din antichitatea greacă, artele şi literatura au 

fost dominate de triada BINELE-FRUMOSUL-ADEVĂRUL, care 

decurge din conceptul ―kalokagathon‖ (din gr. ―kalon‖ - frumosul şi 

―agathon‖ - binele), fixat prin Hesiod şi Socrate (Platon). Această 

paradigmă a dominat arealul culturii de tip european vreme de secole, 

chiar şi după apariţia creştinismului (prin influenţa lui Aristotel). Răul / 

urâtul / violenţa nu erau excluse, ca REPREZENTARE, dar rolul lor era 

kathartic sau pedagogic (mai ales în creaţiile religioase). Fără a omite 
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excepţiile, se poate spune că această situaţia (generală) a durat până după 

Renaştere (care marchează o revenire puternică a paradigmei antice), 

până către secolul XVIII. Schimbarea se produce odată cu desprinderea 

definitivă de MIMESIS (imitarea frumosului dar şi a imperfecţiunilor 

naturale) şi impunerea antropocentrismului ca referinţă majoră a artelor.    

 

2.  

 

 Chiar dacă a fost creat după chipul şi asemănarea Domnului, s-a 

dovedit ulterior că omul nu era cel mai bun şi mai frumos dintre 

vieţuitoarele pământului. Cel puţin după săvârşirea ―păcatului orginiar‖ a 

pierdut aceste calităţi. În schimb, tot de acolo i se trage raţiunea / 

cunoaşterea, o abilitate care, încet-încet, a început să prevaleze asupra 

sufletului şi a credinţei. Aşa că, de-a lungul secolelor XVIII şi XIX, a 

urmat un proces de emancipare a artelor care a însemnat atât renunţarea 

la mimesis cât şi desprinderea de idealismul platonian trecut prin filtrul 

religiei. Revine în forţă convingerea că ―omul este măsura tuturor 

lucrurilor‖, dar de astă dată şi cu zonele lui obscure. Arhetipal vorbind şi 

în termenii lui Gilbert Durand (cf. Beaux-arts et archetypes. La religion 

de l‘art / ―Arte frumoase şi arhetipuri. Religia artei‖, PUF, Paris, 1989), 

acum ne-am afla în a doua ―oglindă‖ (după cea dintâi, ―oglinda lui 

Zeuxis‖, fundamental şi formal ―realistă‖), unde artistul ―îşi pune toate 

sentimentele, dorinţele, pasiunile, temerile sale în opera ce devine astfel 

vie şi de care se îndrăgosteşte‖; de aici şi numele ei: ―oglinda lui 

Pygmalion‖ (ce va fi urmată de a treia: ―oglinda lui Narcis‖). 

Transformările concrete din domeniul artelor sunt deja marcate de 

observaţia lui G.W.F. Hegel (în ―Prelegeri de estetică‖, 1817-1821), când 

se referă la cântecul privighetorii: ―Ceea ce ne delectează este imitarea 

umanului de către natură...‖. Iar această răsturnare conceptuală e admisă 

definitiv odată cu apariţia studiului lui Karl Rosenkranz (Aesthetik des 

Hasslichen / ―O estetică a urâtului‖, Ed. Gebruder Borntrager, 1853) 

care, totuşi, ţine să precizeze: ―În mod normal, când urâtul se justifică în 

totalitatea operei de artă ca o necesitate relativă, el e anulat de 

contraacţiunea frumosului. Nu urâtul ca atare este atunci cel care ne 

provoacă satisfacţie, ci frumosul care depăşeşte partea sa de neîmplinire, 

prezenţa ei în imagine.‖ Aşadar, ne aflăm încă în stadiul evaluării 

plăcutului / neplăcutului cu mijloacele esteticii clasice (―ştiinţa 

frumosului‖). Dar, în subteran, deja lucrează din plin mecanismele altei 

lumi / epoci, pe care tot cercetătorul german a intuit-o: ―În mod 

patologic, când o epocă este decăzută fizic şi moral, lipsindu-i 

capacitatea de înţelegere a frumosului adevărat, dar simplu, nu mai vrea 



223 

 

să guste din artă decât picanteria corupţiei frivole. O asemenea epocă 

iubeşte senzaţiile amalgamate, aflate în contradicţie cu conţinutul. Sprea 

a se excita nervii tociţi, se face apel la tot ce e mai senzaţional, mai 

deosebit şi mai dezgustător. Neliniştea şi dezechilibrul spiritelor se 

orientează spre urât pentru că acesta devine pentru ele totodată idealul 

stadiului lor negativ.‖  Dar, fireşte, nu de la profesori şi comentatorii 

fenomenului artistic va porni schimbarea de paradigmă, ci de la artiştii 

înşişi. La vremea când K. Rosenkranz îşi tipărea cartea, o parte a 

spiritului public începuse deja să asimileze creaţiile lui Donatien 

Alphonse Francois, Marchiz de Sade (―Justine‖, 1791; ―Filosofia în 

budoar‖, 1795; ―Noua Justine, sau Nenorocirile virtuţii, urmat de 

Povestea Julietei, sora ei, sau Măririle viciului‖, 1797 - ediţii antume) sau 

se pregătea să-l citească pe Leopold von Sacher-Masoch (―Venus în 

blană‖, ―Iubirea lui Platon‖, ―Capitulantul‖, ―Noapte cu lună‖, 1870; 

―Sclav şi soţ‖, 1874; ―Pincev şi Mincev‖, 1882 ş.c.l.). Cum a descris 

violenţa Marchizul se cam ştie astăzi. De aceea mă opresc doar la un 

scurt fragment din Sacher-Masoch: ―- Dacă mă iubeşti, atunci fii crudă 

cu mine, o imploram eu cu privirea ridicată spre ea. - Dacă te iubesc? a 

repetat Wanda. Prea bine! A făcut un pas înapoi şi m-a studiat cu un 

zâmbet întunecat. - ATUNCI FII SCLAVUL MEU ŞI SIMTE CE 

ÎNSEAMNĂ SĂ FII ÎN MÂINILE UNEI FEMEI (s.m.). În acelaşi 

moment, îşi lipi talpa piciorului de obrazul meu. - Na, cum îţi place, 

slugă? Apoi ridică biciul. - Pregăteşte-te! Am vrut să mă ridic. - Nu aşa, 

ordonă ea, în genunchi. I-am dat ascultare şi a început să mă biciuiască. 

Loviturile cădeau repezi şi puternice asupra spatelui şi braţelor mele, 

fiecare din acestea tăind în carnea mea şi arzând-o, dar durerile îmi 

făceau plăcere, căci veneau de la ea, cea pe care o adoram, cea pentru 

care eram pregătit în orice moment să-mi curm viaţa.‖ (―Venus în 

blană‖).  

 Nu a fost nevoie să 

treacă prea mult timp până 

când cele două tipuri de 

violenţe / perversiuni 

sexuale să ajungă din 

literatura / biografia 

autorilor în terminologia 

psihiatrilor. Dicţionarele 

franceze, de unde le-am 

preluat şi noi, le 

consemnează în 1836 

(sadism - ―plăcerea 
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depinde de suferinţa provocată partenerului‖) şi, respectiv, 1897 

(masochism - ―plăcerea e provocată de suferinţa primită‖, antonimul 

sadismului). Ulterior, S. Freud va identifica şi combinaţia ―sado- maso‖. 

Cât despre modul în care ele convieţuiesc cu domeniul artelor, filosoful 

Gilles Deleuze consemnează: ―Cu Sade şi cu Masoch, literatura serveşte 

la numirea nu a lumii, fiindcă ea s-a şi făcut, ci a unui fel de dublu al 

lumii, capabil să-i preia excesul şi violenţa. Se spune că ceea ce este 

excesiv într-o excitaţie este, într-o manieră oarecare, erotizat. De unde, 

aptitudinea erotismului de a servi drept oglindă a lumii, de a-i reflecta 

excesele, de a-i extrage violenţele, pretinzând că le <spiritualizează> cu 

atât mai mult cu cât le pune în slujba simţurilor (...). Iar cuvintele acestei 

literaturi, la rândul lor, formează în limbaj un fel de dublu al limbajului, 

apt să-l facă să acţioneze nemijlocit asupra simţurilor.‖ (v. Presentation 

de Sacher-Masoch. Le Froid et le Cruel / ―Prezentarea lui Sacher- 

Masoch. Frigul şi Crudul‖, Ed. de Minuit, Paris, 1967). Concluzia e că, 

după CONTEMPLAREA unei opere, presupusă de paradigma clasică, a 

venit rândul PROVOC|RII (prin excitaţie), impusă de noua paradigmă 

modernă: RĂUL-URÂTUL-VIOLENŢA.   

 Şi, iarăşi, nu va dura mult (doar atât cât a fost nevoie pentru 

acumulările naturaliste în literatură şi pentru cele expresioniste în pictură) 

până când un reprezentant de frunte al tuturor avangardelor, Salvador 

Dali însuşi (inventatorul ―paranoiei critice‖!), să proclame: ―pictorul nu e 

cineva inspirat, ci unul care-i inspiră pe alţii‖! Schimbare pe care o putem 

ilustra, ―narativ‖ şi simbolic, prin trecerea de la automutilarea voluntară a 

lui Van Gogh (soldată cu faimosul ―Autoportret‖ cu urechea tăiată, din 

1888) la mutilarea predestinată / transcendentă a lui Victor Brauner 

(petrecută în 1938, dar anunţată de ―Autoportretul‖ cu ochiul enucleat, 

din 1931). Astfel, echivalarea Creatorului divin cu artistul creator i-a 

conferit acestuia din urmă libertatea de a interveni asupra corpului uman 

în cele mai violente moduri, aplicând ―corecturi‖ şi ―corecţii‖ dintre 

extrem de ciudate. Chiar Dali se numără printre protagoniştii moderni - el 

scriind scenariul filmului ―Un câine andaluz‖, regizat de Luis Bunuel 

(1929), în care apare şocanta scenă a ochiului secţionat cu lama -, mai 

târziu producând tabloul ―Girafă în flăcări‖ şi statueta ―Venus din Milo 

cu sertare‖ (1936), adevărate manifeste ale antropocentrismului în faza 

deconstrucţiei / reconstrucţiei. De altfel, în 1931, suprarealiştii au dat 

publicităţii o listă de 56 de autori / precursori care trebuiau citiţi şi dintre 

care nu lipsesc Swift, Restif Le Bretonne, Sade, Lichtenberg, De 

Quincey, Byron, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Huysmans, Lautreamont, 

Jarry, Apollinaire ş.a. (la rubrica ―Nu citiţi!‖ apărând, de pildă, insipidul 

P.Claudel). Iar din artele plastice, avangardiştii i-au revendicat pe 
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Arcimboldo, Piero di Cosimo, Monsu Desiderio, Goya, Blacke, Gauguin, 

Moreau, Munch, Nolde, Klimt etc. E uşor de observat spiritul rebel care 

hrăneşte aceste rădăcini şi prin care se infiltrează principiile noii 

paradigme. Suportul filosofic e acela al hedonismului şi nu întâmplător 

lista ―lecturilor obligatorii‖ e deschisă de Heraclit, unul dintre contra-

platonienii promovaţi de Michel Onfray în recenta lui istorie alternativă 

(v. O contra-istorie a filosofiei).   

 E absolut necesar să adaug aici un lucru: avangardiştii secolului 

XX nu numai că au aruncat în aer toate convenţiile artistice tradiţionale, 

dar au rupt şi zăgazurile dintre genuri şi specii, şi chiar au eludat sau 

amestecat, în chip spectaculos, atributele specifice ale artelor clasice. 

Consecinţa a fost multiplicarea formelor de manifestare, inventarea unor 

domenii noi, hibride, zise ―de frontieră‖, modificarea definiţiilor statuate 

(artele plastice devin ―arte vizuale‖ şi artiştii înşişi se implică în 

happening-uri sau performance-uri, literatura devine ―scriitură‖ şi autorul 

un ―scriptor‖ / producător de texte, reprezentaţia teatrală înseamnă şi 

―teatru-dans‖ sau ―teatru-imagine‖ prin integrarea unor elemente din 

artele respective, ca să nu mai vorbim despre artele noi precum 

fotografia, filmul, designul, moda etc.). Asta înseamnă, pe de altă parte, 

renunţarea la ―iluzia vieţii‖ cultivată fictiv de-a lungul secolelor (prin 

―transfigurare‖) şi inserţia directă a vieţii în procesul de creaţie. Or, viaţa 

cuprinde şi răul şi urâtul şi violenţa, dacă nu 

cumva mai ales pe acestea! Asemenea aspecte 

sunt evidente în continuum-ul demersului artistic, 

ele funcţionează ca un feed-back şi le găsim atât 

în cărţi, în muzee, pe ecrane sau pe scenă, cât şi 

în expresiile artistice ―aplicate‖: tatuajul 

răspândeşte o simbolistica horror, moda 

bărbătească tinde să pună în evidenţă forţa fizică, 

moda feminină e înclinată să cultive sexualitatea 

(conjugată definitiv cu violenţa, conform 

psihanalizei), stilistica de tip satanic e în 

ofensivă, podoabele cu însemne macabre sunt în 

vogă, forma automobilelor sugerează 

agresivitatea (susţinută prin  clipuri publicitare 

similare) ş.a.m.d.   

 Că lucrurile se petrec astfel n-ar trebui să 

ne mire, de vreme ce opinia că violenţa / 

agresivitatea ar sta la originea artelor 

dintotdeauna e din ce în ce mai răspândită. Ea se 

sprijină atât pe cercetările biologilor şi 
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antropologilor, cât şi pe interpretările filosofilor. Încă în 1963, Konrad 

Lorenz (v. Das Sogenannte Bose. Zur Naturgeschichte der Aggression / 

―Ce numim Rău. Despre istoria naturală a agresiunii‖, Ed. Dr. G. 

Borotha- Schoeler, Viena) se întreba: ―Oare ce se va fi întâmplat în 

momentul în care omul a ţinut pentru prima oară în mână un topor de 

piatră?‖ A simţit impulsul de a-şi lovi semenul, moment în care 

instrumentul / unealta a devenit armă: ―Sentimentele sale nu-i spuneau 

nimic despre efectul cumplit al invenţiei sale, inhibiţiile înnăscute de a 

ucide ale omului erau atunci CA ŞI ACUM (s.m.) adaptate armelor sale 

naturale...‖ Şi, mai departe, tot K. Lorenz reflectează: ―Ne putem aştepta 

ca civilizaţia (materială - n.m.) să crească într-un ritm mereu mai 

accelerat, să sperăm că o va face fără a depăşi cultura.‖ Speranţă vană, 

cum s-a dovedit deja din clipa în care ―artistul‖ a început să folosească 

uneltele (penelul, dalta, condeiul, tobele, chitara, aparatul de filmat şi de 

fotografiat etc.) ca pe nişte arme. Iar după următorul pas, ca să 

demonstreze (vanitos!) că a ―evoluat‖ faţă de strămoşul său din peşteră, a 

început să folosească armele (cuţitul, puşca, tancul ş.c.l.) ca pe nişte 

instrumente ―artistice‖! Dominique Lestel, în cartea sa despre ―Originile 

animale ale culturii‖ (Les origines animales de la culture, Ed. 

Flammarion, Paris, 2001), afirmă că opoziţia natură- cultură, promovată 

de vechii gânditori, este depăşită şi că ―departe de a se opune naturii, 

cultura este un fenomen intrinsec viului, în care ocupă o nişă specială, ale 

cărei premise sunt de găsit încă de la începuturile vieţii animale, iar 

dezvoltarea acestor comportamente permite înţelegerea felului în care un 

<subiect> autentic s-a ivit în animalitate.‖ Întreaga demonstraţie tinde să 

explice că între culturile animale şi culturile umane există doar o 

diferenţă de ―specificitate‖. Ipoteză îndrăzneaţă, care trimite indirect şi la 

rădăcina violentă a manifestărilor culturale / artistice (pe care însă 

autoarea nu o comentează, nefiind tema ei). Dar retribalizarea lumii, la 

care asistăm, o probează (prin ―reoralizarea‖ tipurilor de limbaj, în 

primul rând).   Transformările artistice la care mă refer (dar ele sunt şi de 

altă natură) se asociază cu puternica revenire în actualitate a filosofiei 

cinice (în teorie - v. manifestele, în atitudine - v. boemele, în concepţie - 

v. tipul de imaginar, în realitate - v. materialele şi mijloacele combinate 

în ―produsul artistic‖, în promovare - v. răsturnarea criteriilor de 

evaluare). Faptul nu i-a scăpat gânditorului german Peter Sloterdijk, care 

îl analizează într-o carte de mare succes (Kritik der zynischen Vernunft / 

―Critica raţiunii cinice‖, Ed. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983). În 

raport cu AUTENTICITATEA revendicată de promotorii violenţei în / 

prin artă, reţin două observaţii: 1. ―Arta strigă după viaţă imediat ce 

impulsul kynic este activ în ea‖; şi 2. ―Modernitatea estetică produce o 
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artă a pralinelor otrăvite /.../ Artele moderne secretă atât de multă 

negativitate proaspătă, încât nu-ţi mai stă gândul la <savurarea> operei de 

artă‖... Şi pentru că am neglijat exemplele de violenţă din artele 

româneşti (am explicat de ce în prima parte a acestui eseu; după 1990 ele 

abundă, dar sunt mai degrabă rezultatul imitaţiei, ceea ce exclude 

autenticitatea), voi încheia cu o consemnare autohtonă. Regretatul poet 

Virgil Mazilescu (n. 1942, Corabia - m. 1984, Bucureşti) a devenit un 

idol al optzeciştilor şi nouăzeciştilor datorită aurei de nonconformist, 

tipului de discurs novator şi, poate, micilor crizimi sublimate în versurile 

sale, atât cât a putut sub ochiul vigilent al cenzurii. Dar avem astăzi o 

amintire a scriitoarei Nora Iuga despre nostagia sincerităţii / autenticităţii 

care-l rodea pe poet: ―Îmi vine acum în minte o confesiune pe care mi-a 

făcut-o Virgil Mazilescu pe la începutul anilor ‗80. Îmi spunea că el, 

terorizat de demonul critic în timpul scrierii poemului, mai mult decât alţi 

poeţi, nu-şi doreşte nimic mai chinuitor decât să-şi scoată ficaţii şi să-i 

pună pe foaia de scris în locul cuvintelor. Virgil simţea că marea poezie 

se scrie cu trupul...‖.  
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Dialogul între muzică şi film: valenţe estetice 
 

un eseu de Anamaria Jumanca 

 

 Proiecţia primelor filme în anul 1895, realizate de fraţii Lumière 

la Paris, marchează totodată şi naşterea unei noi arte, numită 

cinematografică; termenul ―a şaptea artă‖ îi este atribuit în anul 1919 de 

italianul Ricciotto Canudo1, contracarând astfel concepţia negativă ce 

definea filmul drept un „amuzament de bâlci, tratat cu dispreţ de oamenii 

serioşi‖2.  

 Asocierea muzicii cu filmul – într-o continuare a tradiţiei 

implicării sale în toate artele scenei: teatrul, opera, baletul, spectacolele 

de magie – s-a produs cu naturaleţe. În pofida faptului că cinematografia 

s-a născut cu 18 ani după invenţia de către Thomas Edison a fonografului 

(brevetat în 1877), a mai durat ceva vreme până ce arta sunetului şi cea a 

imaginii să colaboreze în mod fericit. Confruntându-se cu problema 

amplificării limitate a sunetelor fonografului, producătorii 

cinematografiei de început au realizat prima alăturare a filmului cu 

muzica prin acompaniamentul (la pian, cu mici orchestre sau la orga de 

cinema), al filmelor mute: muzica era astfel interpretată direct de 

muzicienii prezenţi în sala de cinematograf, piesele executate 

reprezentând fie improvizaţii, fie compilaţii şi aranjamente ale unor 

lucrări preexistente. Muzica era aleasă din rândul audiţiilor gustate de 

public la acea vreme (mai mult din genurile populare în vogă precum 

fox-trot-ul), dar şi din muzica savantă. Culegeri de partituri (numite cue 

sheets3) au fost special editate în acest sens pentru ilustrarea unei 

atmosfere particulare.  

 Odată cu impunerea, la mijlocul anilor 1910, a formatului de lung 

metraj, cinematografia evoluează, de la schiţe la producţii narative 

elaborate, spre a deveni un domeniu omogen; muzica de film va urma 

aceeaşi evoluţie.   

 Anii 1920 stau mărturie apariţiei progresive a filmului sonor. 

Primul film cu sunet, The Jazz Singer, a apărut în anul 1927. Banda de 

sunet devine solidară cu filmul: ea este amplificată electric şi devine 

partenera montajului de film. Odată cu trecerea timpului, muzica de film 

                                                 
1 http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Musiques_de_films 
2 http://ro.wikipedia.org/wiki/Film  
3 cue sheets = listă a pieselor muzicale pentru fiecare scenă a unui film (în Rodney 

Sauer, J.S. Zamecnik and Silent Film Music, în 

http://www.cinemaweb.com/silentfilm/bookshelf/21_bio_1.htm) 

http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Musiques_de_films
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film
http://www.cinemaweb.com/silentfilm/bookshelf/21_bio_1.htm
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dobândeşte caracterul unei necesităţi, conturându-se tot mai mult ca un 

organ rareori dispensabil în corpul unui film. 

 

Receptarea muzicii de film 
 Cei doi parametri ai receptării psihologice a muzicii de film sunt 

sensibilitatea estetică şi sensibilitatea dramatică. Dacă prima ne face să 

apreciem valorile estetice ale unei opere muzicale, cea de-a doua este cea 

care recunoaşte partitura ca făcând parte din mesajul cinematografic. Se 

poate aprecia că, în funcţie de sensibilitatea, cultura şi gradul lor de 

informare, spectatorii şi creatorii sunt împărţiţi între una şi cealaltă. 

Mario Litwin, pianist, compozitor, orchestrator şi dirijor argentinian, 

premiat de nenumărate ori pentru muzica sa pentru scenă şi film, în 

cartea sa Le film et sa musique, afirmă următoarele: ―un lucru este cert: 

nici muzicienii, nici cineaştii nu au aceeaşi atitudine faţă de muzica de 

film. Primii sunt sensibili la valoarea estetică, ultimii reacţionează ―mai 

mult‖ (sau de preferinţă) la funcţia dramatică.‖
4
 

 Conştientizarea dihotomiei ―sensibilitate estetică / sensibilitate 

dramatică‖ nu este de dată recentă. În 1937, Maurice Jaubert menţiona 

faptul că, într-un context cinematografic, ―trei note de acordeon‖ ar putea 

fi mai potrivite decât o mare partitură wagneriană. Acesta propunea astfel 

includerea, pe banda sonoră, a unor elemente muzicale izolate care nu fac 

parte, în mod obişnuit, dintr-o compoziţie. De fapt, cele ―trei note de 

acordeon‖ nu posedă întinderea necesară pentru a alcătui o melodie 

demnă de acest titlu, însă reprezintă o ―resursă dramatică‖. 

 Aceste resurse vor implica concepte precum ―muzică minimală‖, 

―prezenţă‖ (parametru valabil care permite unei partituri de a se impune 

poveştii sau de a rămâne discretă, în fundal), ―densitate‖ (numărul de 

note interpretate în acelaşi timp, resursă cu o influenţă directă asupra 

intensităţii dramatice şi a prezenţei), ―transparenţă‖ (capacitatea de a lăsa 

să se audă clar dialogurile pe fundalul muzical, fără a se pierde 

intensitatea dramatică) şi multe altele. 

 Dacă în anii de pionierat ai cinematografiei, muzica este prezentă 

numai pentru a acompania imaginile lipsite de sunet şi a masca sunetele 

generate de aparatul de proiecţie, mai târziu muzicienii au descoperit că 

îşi pot aduce contribuţia creatoare la mesajul dramatic al unui film. În 

1908 este proiectat filmul Asasinarea ducelui de Guise, acompaniat de o 

muzică originală compusă pentru film de Camille Saint-Saëns. Este 

                                                 
4 Mario Litwin, Valeur esthétique et fonction dramatique, în 

http://www.mariolitwin.com/positif/article_positif.htm 

http://www.mariolitwin.com/positif/article_positif.htm
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prima dată când o operă muzicală este compusă pentru un film, într-un 

spirit colaborativ.  

 Muzica îşi descoperă astfel o nouă vocaţie; pe lângă valoarea sa 

estetică recunoscută, ea dobândeşte o ―funcţie‖, o ―utilitate‖ 

comunicativă. Din acel moment, ea va participa la discursul 

cinematografic transmiţând mesaje printr-o altă cale decât cea a 

cuvântului sau a imaginii. Este ceea ce au înţeles dintotdeauna partizanii 

valorii estetice, însă supunând-o banalei funcţii de a transmite emoţii 

simple – dramaticeşte vorbind – precum bucuria, tristeţea, pasiunea, 

tandreţea, nostalgia etc., tot atâtea registre pe care le putem întâlni 

dincolo de contextul dramatic, de exemplu într-un cântec.  

 Dar în interiorul acestei palete emoţionale, posibilităţile de 

dezvoltare sunt nenumărate, întrucât multiplele combinaţii între diferite 

registre ale muzicii şi ale imaginii (sau, într-o manieră mai extinsă, ale 

muzicii şi ale naraţiunii cinematografice) dau naştere unor registre noi.  

 Punând întrebarea simplă prin ce anume contribuie muzica la un 

film?, David Raksin (compozitor american de film, autor a peste 100 

coloane sonore de film şi peste 300 coloane sonore pentru spectacole de 

televiziune) răspunde: scopul recunoscut al muzicii în film este de « a 

ajuta la înţelegerea sensului unui film ». Într-un articol din New York 

Times apărut în anul 1949, Aaron Copland, un alt binecunoscut 

compozitor american, sublinia cinci ―modalităţi prin care muzica serveşte 

ecranului‖
5
. În cele ce urmează, vom aprofunda aceste funcţii cu exemple 

din cinematografie. 

 

1.  Muzica poate crea o atmosferă mai convingătoare de 

timp şi spaţiu 
 Există nenumărate modalităţi de a obţine o atmosferă temporală şi 

spaţială. Muzica de film este copleşitor de coloristică în intenţie şi efect. 

Simplistic vorbind, culoarea muzicală este creată prin asociere: de 

exemplu, cimpoiul inspiră imagini din Scoţia, oboiul sugerează cu 

uşurinţă o scenă pastorală, harpa ne introduce într-o atmosferă medievală 

ori paradisiacă, muzica rock poate implica o temă tinerească etc. Efectul 

culorii muzicale este imediat, putând fi obţinut într-o varietate de moduri. 

Unul dintre acestea este utilizarea unui material muzical originar locului 

desfăşurării acţiunii; astfel, Adolph Deutsch a utilizat cântece marinăreşti 

în Action on the North Atlantic (1945), iar Alfred Newman cântece de 

                                                 
5 Roy.A.Prendergast, The Aesthetics of Film Music, în http://classic-

web.archive.org/web/19970516041845/http://citd.scar.utoronto.ca/VPAB93/course/read

ings/prenderg.html   

http://classic-web.archive.org/web/19970516041845/http:/citd.scar.utoronto.ca/VPAB93/course/readings/prenderg.html
http://classic-web.archive.org/web/19970516041845/http:/citd.scar.utoronto.ca/VPAB93/course/readings/prenderg.html
http://classic-web.archive.org/web/19970516041845/http:/citd.scar.utoronto.ca/VPAB93/course/readings/prenderg.html
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stradă şi flaşnete în A Tree Grows in Brooklyn (1945). O tehnică înrudită 

este aceea a folosirii unor procedee muzicale popular asociate cu ţări şi 

popoare străine; de exemplu, utilizarea sistemului pentatonic pentru 

obţinerea unei atmosfere orientale. Muzica ―chinezească‖ scrisă pentru 

filmul de studio al anilor ‘30-‘40 nu este, bineînţeles, muzică autentică 

din China, ci reprezintă mai degrabă propriile noastre noţiuni occidentale 

despre cum ar suna o muzică chineză. Un film ce demonstrează această 

funcţie precisă a muzicii este Braveheart (1995), povestea unui luptător 

pentru libertate din Scoţia, a cărui coloană sonoră este semnată de James 

Horner: acesta a folosit cimpoaie pentru a identifica cu claritate locaţia şi 

etnicitatea personajelor din film. → 
6
 

 Tot aici se pune problema integrării stilistice. Aceasta apare 

atunci când compozitorilor li se solicită folosirea unor piese de muzică 

date în scopul creării culorii în cadrul mai larg al propriei coloane sonore. 

Aici se pot include cântecele populare, muzica pentru bâlciuri, strigătele 

de pe stradă, dansurile ş.a.m.d. Aranjarea pieselor se face de către 

compozitorul însuşi pentru a le conforma din punct de vedere stilistic cu 

restul muzicii compuse pentru filmul respectiv. Aranjamentele cântecelor 

populare făcute de Bartók constituie un amplu precedent. Problema poate 

fi lesne evitată dacă un compozitor îşi crează propria muzică de 

atmosferă. Un exemplu este muzica lui Bernard Herrmann pentru filmul 

horror Hangover Square (1945), povestea unui compozitor care, în 

timpul pierderilor de cunoştinţă cauzate de sunetele disonante, se 

suspectează a fi devenit un ucigaş. Punctul culminant al peliculei include 

interpretarea unui concert pentru pian (Concerto Macabre) scris special 

pentru film →
7
 

 Unul dintre cele mai ironice aspecte ale punerii accentului pe 

abilitatea muzicii de a stabili cadrul istoric al unui film este faptul că 

puţine compoziţii pentru film din era clasică a cinematografiei 

hollywoodiene asigurau o întrebuinţare semnificativă a unei muzici 

„istorice‖ autentice, observându-se o influenţă dominantă a texturii 

simfonice a muzicii din a doua parte a secolului al XIX-lea.
8
 Marea 

majoritate a filmelor scot în evidenţă o utilizare anacronistică a muzicii, 

motivată mai mult de o standardizare decât de decizii artistice privitoare 

la folosirea anacronismului muzical pentru a comenta sau a influenţa 

reacţia spectatorului faţă de acţiunea filmului. Printre excepţiile notabile 

se numără Miklós Rózsa, care a câştigat o reputaţie deosebită în anii ‘50 

                                                 
6 http://www.youtube.com/watch?v=SX_iEsZu6ck  
7 http://www.youtube.com/watch?v=rOLmLTl2j_Y  
8 Aaron Copland , ―Tip to Moviegoers: Take Off Those Ear-Muffs‖, New York Times, 

p.28, în http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/uploads/docs/FS906.pdf  

http://www.youtube.com/watch?v=SX_iEsZu6ck
http://www.youtube.com/watch?v=rOLmLTl2j_Y
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/uploads/docs/FS906.pdf
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pentru atenţia acordată cercetării istorice în evocarea unor lumi sonore 

autentice pentru filmele epice precum: Quo Vadis (1951), Ben Hur 

(1959) şi El Cid (1961, povestea unui legendar erou spaniol).→
9
 

Conchidem acest prim aspect cu observaţia compozitorului George Burt, 

care afirma în cartea sa The Art of Film Music (1994) că „precizia 

privitoare la perioada istorică şi stilul muzical nu este întotdeauna 

crucială. Necesităţile dramatice ale poveştii pot fi împlinite şi prin 

asocierea ce implică un concept mai generalizat decât printr-o 

documentare istorică.‖
10

 

 

2. Muzica poate fi folosită pentru a sublinia sau a crea 

subtilităţi psihologice – gândurile nerostite ale personajului 

sau implicaţiile nevăzute ale unei situaţii  
 Richard Wagner, creatorul idealizatei Gesamtkunstwerk în forma 

muzicii teatrale a sec. al XIX-lea, susţinea următoarele: ―ca organ pur al 

simţirii, [muzica] transmite ceea ce vorbirea în sine nu poate… acel lucru 

care, privit din punctul de vedere al intelectului uman, este ceea ce nu se 

poate spune‖.
11

 

 Sunetul, muzical sau non-muzical, poate aşadar implica un 

element psihologic mult mai bine decât ar face-o cuvintele. Un exemplu 

revelator pentru ilustrarea acestei funcţii este scena crimei la duş din 

filmul Psycho (1960). Regizorul Alfred Hitchcock, destul de dogmatic în 

această privinţă, se implica personal în crearea muzicii pentru peliculele 

sale, anticipând şi experimentând în Psycho folosirea cât mai precară a 

muzicii, o încercare ce va culmina, în filmul Birds, cu o coloană sonoră 

total neconvenţională. Colaborarea cu compozitorul Bernard Hermann – 

supranumit „maestrul muzicii de suspans‖ – îi va aduce însă rezultate 

remarcabile, propulsându-l printre numele de referinţă ale 

cinematografiei mondiale.
12

 „The screaming violins‖, sunetele scrâşnite 

ale viorilor, vor crea în acea scenă o intensitate dramatică copleşitoare. 
13

 

                                                 
9 http://www.youtube.com/watch?v=nCqjq7oN2sg&feature=related  
10 George Burt, The Art of Film Music, Northeasterern University Press, 1994, p. 68, în 

The Days Do Not End: Film Music, Time and Bernard Hermann, în 

http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/uploads/docs/FS906.pdf  
11 Richard Wagner, în Scott D. Lipscomb & David E. Tolcinsky, The Role of Music 

Communication in Cinema, 

http://www.lipscomb.umn.edu/docs/Lipscomb_Tolchinsky_ICMPC8_proceedings_final

.pdf  
12 Sound in Psycho, în http://filmsound.org/articles/hitchcock/makingpsycho.htm  
13 http://www.youtube.com/watch?v=8VP5jEAP3K4  

http://www.youtube.com/watch?v=nCqjq7oN2sg&feature=related
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/uploads/docs/FS906.pdf
http://www.lipscomb.umn.edu/docs/Lipscomb_Tolchinsky_ICMPC8_proceedings_final.pdf
http://www.lipscomb.umn.edu/docs/Lipscomb_Tolchinsky_ICMPC8_proceedings_final.pdf
http://filmsound.org/articles/hitchcock/makingpsycho.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8VP5jEAP3K4


233 

 

 Alteori, muzica îşi poate asuma o funcţie narativă, exprimând 

starea psihologică a personajelor. Un exemplu demn de luat în seamă este 

scena următoare din filmul La leggenda del pianista sull’oceano sau 

Legenda lui 1900, regizat de Giuseppe Tornatore în  1995, susţinut de 

coloana sonoră semnată de Ennio Morricone. →
14

 

 Copland a făcut observaţia că muzica „se poate juca cu 

sentimentele spectatorului, contrapunctând uneori lucrul vizualizat cu o 

imagine auditivă ce implică opusul lucrului văzut.‖ Unul din exemplele 

clasice se găseşte în coloana sonoră a filmului Force of Evil (1948): în 

scena finală a peliculei, personajul Joe aleargă pe stradă, apoi de-a lungul 

unui zid de piatră şi apoi pe nişte scări. Cu toate că este o scenă alertă, 

Raksin foloseşte o muzică lentă, ilustrând mai mult latura emoţională 

decât caracterul fizic al scenei: acum abia, începând să caute trupul 

fratelui său mort, personajul îşi găseşte liniştea interioară. 

 Funcţia referenţială a muzicii este evidenţiată în raport cu 

procedeul leitmotiv-ului, utilizat cu un efect memorabil în dramele lui 

Wagner Lohengrin (1850), Tristan şi Isolda (1857-59), Inelul 

Nibelungilor (1857-74). În film, leitmotivul ia forma unei fraze muzicale 

sau al unui semn asociat cu un anumit personaj, obiect, loc, concept; 

legătura fiind stabilită şi înţeleasă de spectator, el se referă la personaj 

sau obiect chiar dacă acestea nu sunt prezente pe ecran. Indicând 

„prezenţa psihologică‖ a unui personaj sau a unei idei
15

, în film 

leitmotivul creează ceea ce se numeşte tema personajului, una cele mai 

familiare fiind cea compusă de John Williams pentru seria Star Wars 

regizată de George Lucas.→
16

 

 Contribuţia ideală a muzicii la un film este, conform opiniei 

compozitorului Leonard Rosenman, aceea de a ―crea o supra-realitate, o 

condiţie în care elementele naturalismului literar sunt transformate 

perceptual.‖
17

 Astfel, muzica îşi poate exercita abilitatea catalizatoare de 

a schimba percepţia spectatorului asupra imaginilor şi cuvintelor. 

 

 

 

                                                 
14 http://www.youtube.com/watch?v=Gcly1Nx41d8  
15 Justin London, Leitmotifs and Musical Reference in the Classical Movie Score, în 

David Butler, op.cit. 
16 

http://www.youtube.com/watch?v=Ce07wUVsBHU&annotation_id=annotation_14000

&feature=iv  
17 Roy A.Prendergast, op. cit.  

http://www.youtube.com/watch?v=Gcly1Nx41d8
http://www.youtube.com/watch?v=Ce07wUVsBHU&annotation_id=annotation_14000&feature=iv
http://www.youtube.com/watch?v=Ce07wUVsBHU&annotation_id=annotation_14000&feature=iv
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3. Muzica poate ajuta la crearea unei atmosfere neutre pe 

fundal 
 Despre muzica de fundal (background music), Aaron Copland 

spunea: ―Acesta este genul de muzică pe care nu trebuie să-l auzi, cel 

care ajută la umplerea spaţiilor goale din pauzele dintr-o conversaţie. 

Este sarcina cea mai ingrată a unui compozitor de muzică de film.‖
18

 

Deşi îndeplineşte „un rol mai degrabă subordonat celorlalte elemente din 

film‖, exercitând calitatea de a nu face nimic altceva decât de a fi acolo, 

mai degrabă ca sunet, decât ca o muzică propriu-zisă, acest tip de muzică 

de umplutură este cu toate acestea un procedeu dramatic foarte conştient.  

 Coloana sonoră compusă de Hugo Friedhofer pentru filmul 

Broken Arrow (1950) ne oferă mai multe exemple ce ilustrează această 

valenţă. În scena începutului de film, personajul principal, interpretat de 

James Stewart, merge călare prin deşert. Din punct de vedere imagistic, 

locul acţiunii este spaţios, imobil şi liniştit. Tropăitul lent al calului este 

singurul semn de viaţă; eroul este meditativ, iar naratorul începe 

povestea. Pe fundal distingem o muzică liniştită, ce nu concurează cu 

vocea naratorului. →
19

  

 Alteori, muzica ce acompaniază dialogul poate apărea în prim 

plan. În general, o astfel de muzică este abordată din punct de vedere 

muzical în stilul recitativ care ne aminteşte de operă: spaţiile libere din 

dialog sunt umplute cu fragmente de muzică, ce apar în prim plan pentru 

scurt timp, pentru a comenta asupra dialogului, ca mai apoi să se retragă 

pe fundal când este rostită ultima frază. Coloana sonoră a lui Dimitri 

Tiomkin pentru filmul High Noon (1952) are câteva exemple marcante ce 

ne demonstrează clar acest tip de muzică în jurul unui dialog. 

 

4. Muzica poate construi un sens de continuitate într-un 

film 
 Muzica are calitatea de a lega un mediu vizual care este, prin 

însăşi natura sa, în permanent pericol de a se dezintegra. Într-un montaj, 

mai ales, muzica poate îndeplini această funcţie aproape indispensabilă, 

susţinând înlănţuirea scenelor cu o idee muzicală unificatoare. Ea poate 

aşadar adăuga această trăsătură de continuitate, susţinând curgerea 

ritmică a scenelor, grăbind sau încetinind tempoul acţiunii. 

 Oprindu-ne la această ultimă remarcă, este necesar să subliniem 

acea particularitate a muzicii de film prin care este percepută experienţa 

timpului. Poate muzica extinde perceperea prezentului în film? Dacă 

                                                 
18 Idem. 
19 http://www.youtube.com/watch?v=a7Io8s55o6w  

http://www.youtube.com/watch?v=a7Io8s55o6w
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„prezentul‖ este definit printr-o calitate a atenţiei, cum sugerează Simon 

Frith, atunci muzica dă într-adevăr expansiune momentului, încadrându-l. 

„Datorită organizării interne a lucrării muzicale, actul ascultării acesteia 

imobilizează timpul care trece; el îl comprimă şi-l desfăşoară…‖
20

, tot 

acest proces făcându-ne să intrăm într-un fel de imortalitate.  

 „Imobilizarea temporală‖ este reliefată magistral de muzica lui 

Ennio Morricone în scenele duelurilor din filmele lui Sergio Leone. Once 

Upon a Time in the West (1968) ne oferă o astfel de scenă memorabilă în 

care cei doi adversari se privesc parcă o eternitate înainte de a face gestul 

final. →
21

 

Calitatea repetitivă este fundamentală pentru crearea acelei stări de timp 

imobilizat prin procedeul ostinato: sunetul, mai degrabă decât muzica, ne 

oferă la începutul aceleiaşi pelicule o percepţie a imobilizării 

temporale.
22

   

 

5. Muzica poate crea fundamentul intensificării teatrale a 

unei scene şi, învăluind-o, îi poate da sensul unei finalităţi 
 Muzica găseşte calea de a ocoli mecanismele umane de apărare 

obişnuite. Ea reuşeşte să construiască dramatismul unei scene cu o mai 

mare intensitate decât oricare altă artă cinematică. O coloană sonoră 

reuşită poate avea calitatea de a clarifica – sau chiar orândui – structura 

narativă a unui film. Prin apariţia, dispariţia sau reapariţia sa, ea poate 

determina orientarea poveştii, poate accentua începutul sau finalitatea 

unui moment narativ, reuşind astfel să contribuie la crearea unei unităţi 

structurale.  

 Prin această trăsătură, contribuţia muzicii poate fi asemănată cu 

cea pe care o aduce într-o operă. Un exemplu semnificativ în această 

direcţie îl găsim în filmul Casablanca (1942); într-un flashback al 

poveştii de dragoste dintre Rick şi Ilsa, există o scenă în gară. Rick o 

caută pe Ilsa pe peronul gării, muzica (compusă de Max Steiner) ce 

acompaniază scena este intensă şi pulsată, ca pentru a sugera că nu se va 

termina cu bine. Această muzică în forţă intensifică scena până la 

momentul în care Rick citeşte scrisoarea Ilsei şi urcă în tren împreună cu 

Sam. În acest moment muzica scade în intensitate, aproape topindu-se. 

                                                 
20 David Butler, The Days Do Not End: Film Music, Time and Bernard Hermann, în 

http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/uploads/docs/FS906.pdf  
21 http://www.youtube.com/watch?v=DyvzfyqYm_s  
22 http://www.youtube.com/watch?v=bW-jSa9_k3M  

http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/uploads/docs/FS906.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=DyvzfyqYm_s
http://www.youtube.com/watch?v=bW-jSa9_k3M
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Privitorul poate simţi tonul finalităţii în muzică, înţelegând că Ilsa nu va 

veni, chiar fără să vadă ce cuprinde scrisoarea.
23

→
24

   

 Intensificarea dramatică, precum şi sentimentul finalităţii sunt 

redate minunat în Jesus of Nazareth, regizat de Franco Zefirelli în 1977, 

film a cărui coloană sonoră este semnată de Maurice Jarre: 
25

  

Iar filmul Nuovo Cinema Paradiso, regizat de Giuseppe Tornatore în 

1988, este unul dintre capodoperele cinematografice în care muzica lui 

Ennio Morricone a reuşit să creeze un echilibru desăvârşit între emoţie şi 

poveste, conciliind valoarea estetică şi funcţiunea dramatică. 
26

 

 Relaţia dintre componentele auditivă şi vizuală în cinema este 

extrem de dinamică, permiţând o multitudine de alte relaţii, ce se pot 

ramifica la rândul lor, creând noi şi noi valenţe estetice. În afară de 

sintetizarea făcută de Aaron Copland, pe baza căreia mi-am construit 

prezentarea, există multe alte clasificări, din ce în ce mai elaborate, 

alcătuite de muzicologi, psihologi, esteticieni. 

 În ultimă instanţă, rolul primordial al muzicii într-un film este de 

a provoca emoţia; sarcina compozitorului de muzică de film (şi acesta 

este motivul pentru care m-am aplecat în exclusivitate doar asupra unor 

pelicule a căror coloană sonoră este creată de compozitori şi nu făcută 

din colaje de piese), rolul acestuia, aşadar, este extrem de dificil, dar nu şi 

lipsit de frumuseţe. Nu ne permitem aici să facem un studiu exhaustiv 

asupra contribuţiei atâtor nume sonore din acest vast domeniu al muzicii 

pentru film, dar nu putem încheia fără să-i amintim pe cei mai importanţi 

compozitori care au adus, prin creaţia lor, o „a treia dimensiune la 

ecranul de film bi-dimensional‖
27

. Pe lângă mulţi compozitori clasici care 

au creat muzică de film (Camille Saint-Saëns, Benjamin Britten, Arthur 

Honneger, Darius Milhaud, Serghei Prokofiev, Dimitri Şostakovici, 

Leonard Bernstein, Aaron Copland, John Corigliano), îi amintim pe cei 

ale căror compoziţii pentru film sunt considerate produsul unui talent şi 

al unei preocupări speciale: George Steiner, Miklós Rósza, Erich 

Korngold, Bernard Hermann, John Williams, Ennio Morricone, Dimitri 

Tiomkin, James Horner, Maurice Jarre, Angelo Badalamenti, Hans 

Zimmer, Howard Shore şi mulţi alţii. 

                                                 
23

 Copland and Casablanca, în http://kenyoner.blogspot.com/2009/08/copland-and-

casablanca.html 
24 http://www.youtube.com/watch?v=BEiDZ9Rgd3s  
25 http://www.youtube.com/watch?v=MDCbJ4vnMNg  
26 http://www.youtube.com/watch?v=qMgTCtSxOHE  
27 Palmer C., The Composer in Hollywood, în Annabel J.Cohen, Music as a Source of 

Emotion in Film, p.252., 

http://www.upei.ca/~musicog/research/docs/musicsrcemotionfilm.pdf 

http://kenyoner.blogspot.com/2009/08/copland-and-casablanca.html
http://kenyoner.blogspot.com/2009/08/copland-and-casablanca.html
http://www.youtube.com/watch?v=BEiDZ9Rgd3s
http://www.youtube.com/watch?v=MDCbJ4vnMNg
http://www.youtube.com/watch?v=qMgTCtSxOHE
http://www.upei.ca/~musicog/research/docs/musicsrcemotionfilm.pdf


237 

 

Laurenţiu Dimişcă - un artist în travestiul potrivit 
 

 După toate "ieşirile" lui Laurenţiu Dimişcă în galeriile sau 

muzeele din ţară şi din străinătate, cred că e necesar un moment de 

reflecţie mai tihnit şi mai lucid asupra creaţiei acestui artist. Deoarece 

asocierea manifestărilor lui din ultimii ani cu fenomene precum "arta 

brută" ori, mai încoace, cu "noua invenţie" riscă să dea naştere la confuzii 

păguboase. E adevărat, pe de o parte, că lui Laurenţiu Dimişcă i se 

datorează popularizarea unui concept aproape necunoscut în România, 

dincolo de un cerc de iniţiaţi, şi mă refer la "arta brută". Dacă şi cât va 

prinde el, la noi, rămâne de văzut. (Deocamdată nu a devenit operant nici 

măcar pentru un specialist ca dr. Constantin Enăchescu, care continuă să 

folosească, în cărţile sale, o terminologie mai puţin nuanţată / sofisticată: 

"arta psihopatologică", "arta nebunilor" etc.; în timp ce criticii de artă, în 

rarele cazuri când abordează subiectul, se referă la o situaţie datată / 

istorică). 

 Pe de altă parte, dacă e să luăm în consideraţie emanaţiile / 

reverberaţiile ulterioare ale fenomenului, cum este şi "noua invenţie" 

(denumire lansată tot de pictorul Jean Dubuffet, în 1982, după ce, în 

urmă cu decenii, impusese în conştiinţa publică "arta brută"), trebuie să 

ţinem seama de caracterizarea precisă pe care i-a făcut-o Michel Thevoz 

(conservatorul Colecţiei de artă brută din Lausanne): ea cuprinde "opere 

care, fără să producă o ruptură mentală radicală de autorii artei brute 

propriu-zise, erau destul de independente de sistemul artelor frumoase 

încât să creeze un fel de deviere sau de contestare culturală şi 

instituţională". Dar să nu ne lăsăm amăgiţi: "artiştii" cu pricina o făceau / 

o fac fără intenţie, din pură necesitate a exprimării, însă în limitele 

aculturaţiei şi diletantismului. Apoi, paradoxal, curatorii i-au introdus în 

muzee şi galerii, adică tocmai în sistemul instituţionalizat! Evident, din 

dorinţa de "recunoaştere" a unui anumit statut (alt concept instituţional). 

Consecinţele au fost o (re)folclorizare a unei bune părţi din piaţa de artă, 

o relaxare a gustului public, o bulversare a ierarhiilor etc.  

 Iar Laurenţiu Dimişcă, mi se pare mie, a ajuns conjunctural în 

mijlocul acestui fenomen (după prima vizită în Franţa). Sigur, s-ar putea 

spune că oriunde şi oricum, în Occident, e mai bine decât în România, 

chiar şi în mijlocul unei "colective" cu o mie de artişti (ai "noii invenţii / 

figuraţii")... Dar Laurenţiu Dimişcă are toate datele ca să stea pe 

picioarele lui, ca artist, să-şi afirme individualitatea şi să-şi realizeze 

proiectele. Respectiv, nu se află în situaţia de a se raporta la "maeştri" 

nebuni sau diletanţi!  
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 Cel puţin din în expoziţia pe care a avut-o de la Muzeul de Artă 

din Piatra-Neamţ şi din albumul editat mai demult ("Dimisca", 

subintitulat comercial şi dilematic "Din ţinutul Muntelui sacru al dacilor: 

Dimişcă - artă sau nebunie?", Ed. Crigarux, Piatra-Neamţ, 2007; Seria 

Nov Art) rezultă că există nişte elemente comune în cromatică, în 

naivitatea simulată, în bidimensionalitatea desenului, în asimetrie, în 

imaginarul de sorginte infantilă ş.a.m.d. Sunt lucruri necesare unui 

demers care ţinteşte spre absolutul libertăţii lăuntrice, însă folosite de 

artistul nostru ca un simplu travesti. Deoarece, dincolo de ele, e uşor de 

perceput codificarea limbajului plastic, atribut specific artistului şcolit. 

Apoi, dezvoltarea celor două nuclee tematice de bază (sexualitatea şi 

copilăria) urmează o traiectorie proiectivă, un crescendo spiralat (chiar 

dacă repetitiv uneori), cu tendinţa de a circumscrie un univers şi 

nicidecum de a bate pasul pe loc, coroziv, în acelaşi plan, obsesiv / 

maladiv. În plus, din punct de vedere tehnic, al abordării suprafeţei sau 

volumului (în cazul obiectelor pictate), se vede clar că Laurenţiu Dimişcă 

nu are nici în clin, nici în mânecă cu diletantismul! 

 Pe scurt, ţinând seama şi de tema lucrării sale de doctorat (tot 

"arta brută"), se poate spune că artistul îşi controlează atât aptitudinile cât 

şi opţiunile de moment, adoptând cumva conduita lui Jean Dubuffet - 

respectiv păstrând o distanţă convenabilă între ceea ce-i este propriu şi 

ceea ce adaugă / absoarbe. Nu altceva observa şi Corneliu Antim când 

scria că "arta lui Laurenţiu Dimişcă, şi a altora aidoma lui, este 

exponenţială pentru autenticitatea şi măreţia idealurilor estetice ale 

umanităţii, dincolo de orice comportamente eretice sau patologice 

circumscrise, fatalmente, înşelătoarei imposturi, ce parazitează obstinat 

cultura şi spiritualitatea colectivităţilor umane de oriunde...".  

 

Emil Nicolae  
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Debut 

 

Versuri de Ioan Sandu 
 

Dup-amiază 

 

Nu mă cauta femeie,  

Nu-s aici, şi mai niciunde,  

Prin vitrina smălţuită 

Raza trupul mi-l pătrunde. 

 

Că din mine vreodată,  

Mai nicicând m-ai cunoscut. 

Prin vitrinele de sare 

Trupul meu de raze rupt. 

 

Nu mai ştiu dacă vreodată 

Mi-am întors privirea-n spate… 

Doar vitrinele în care 

Trupul meu în raze bate. 

 

 

Doar atât 
 

Ciudată idee, de-a fi cât se poate,  

Să fii doar atâta cât trebe să fii. 

Şi ca şi cum toamna ar trece prin sate,  

Ar merge haotic prin brazde şi vii,  

Şi-ar fi doar atâta cât singură vrea, 

O frunză galbină şi-o scoarţă lăsată… 

 

Căci toţi ştim că toamna când vine pe drum, 

Nu este doar una, ci-s multe de-odată. 

 

Alunecând 
 

Alunec străveziu pe înserare 

Şi trupul mi se  naşte in mişcare, 

Şi-mi întrevăd, ciudată, printe lucruri, 

Făptura mea din ce în ce mai mare 
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Ce-atinge parcă norii-n căptuşală, 

Se razimă în ziduri de răcori. 

Şi-atât de mare-s încât mă aşteaptă 

La răsărit, noroadele de sori 

 

Să trec eu mai întâi ca apoi ei 

Să lumineze bolţile albastre. 

Alunec ca pe-o şină prin livezi 

Şi-nsemn cu plugul graniţele noastre, 

 

Ca dincolo să trecem numai singuri, 

Ca dincolo să trecem numai când 

S-a strămutat din ea fiinţa noastră, 

Alunecând din ea, alunecând. 

 

Muza mea 
 

Muza mea strivită-n umbre, 

Prin răcori de Terpsihoră, 

Pulpele rotund mi-o-ntreamă, 

Danţurile mi-o devoră. 

 

(Cum se-aude de la propră 

Şoapta nereidei care 

Voluptoasă şi sonoră 

Cheamă suflete în mare) 

 

Muza mea de Caliopă 

Arţăgoasă, elocintă,  

Argumentul tău de damă 

Cine oare să-l dezmintă? 

 

Tragică te-araţi din cearcăni 

Muza mea de Melpomenă 

Cum plutea peste altare  

Scâncetul de Ifigenă. 

 

Poezie franceză  
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Marie-Claire BANCQUART 
 

 

 Poet, prozator, critic literar. 

Trăieşte la Paris. Profesoară de 

literatură franceză contemporană la 

Universitatea Paris-IV-Sorbonne. 

Importante distincţii pentru critică 

(Premiul Academiei franceze, 

Premiul Sainte-Beuve) şi pentru 

poezie (Premiul Max Jacob, 

Vigny, Supervielle). Vice-

prezident al Academiei Mallarmé. 

A publicat numeroase volume de 

poeme, dintre care pomenim : 

Mains  dissoutes (Mîini desfăcute), 

Rougerie, 1975; Habiter le sel (A 

locui sarea), Pierre Dalle Nogare, 

1979; Votre visage jusqu’à l’os 

(Chipul tău pînă la os), Temps 

Actuels, 1983; Opportunité des 

oiseaux (Ocazia păsărilor), 

Belfond, 1986; Enigmatiques 

(Enigmatice), Obsidiane, 1995; La 

paix saignée (Pacea sîngerîndă), 

Obsidiane, 1995; Avec la mort, 

quartier d’orange entre les dents  

(Cu moartea, felie de portocală 

între dinţi), Obsidiane, 2005.  

Traducem un poem din volumul 

―Pacea sîngerîndă‖. 

 Marie-Claire Bancquart 

practică un lirism reţinut, notaţii 

după un ilizibil glas al trupului, 

stenograme vertiginoase ce 

reconstituie o lume umilă, cu 

obiecte şi fiinţe familiare angrenate 

într-un dialog simpatetic cu nuanţe 

cosmice. Marile teme (iubirea, 

moartea, necunoscutul dinlăuntrul 

nostru, etc) sunt focalizate în 

imagini simple dar ingenioase, 

într-un cortegiu de metamorfoze 

metonimice, de urme amintitoare. 

Omul lui M-C. Bancquart este o 

chintesenţă a lucrurilor de care se-

nconjoară, o ―statuie piezişă‖. 

Eroismul lui constă în a-şi îndura 

soarta nesigură care-l plasează 

undeva între ―azur amînat şi beznă 

strălucitoare‖. 
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Viaţa noastră nepereche 
 
Noaptea atîrni ierburi magice 
şi parfumul lor te poartă lin 
din vis în vis. 
 
De jurîmprejur bănuim o insulă. 
 
Inegala clipă ne prinde iar. Respirăm aerul spăimos. 
 
Totuşi  
am furat ceva nopţii. 
 
Născută-n zori, 
o cireaşă ţi se rostogoleşte-n palmă. 
 
Deasupră-i mîngîierea ta 
sugerează 
rotunjimea timpului. 
 
* 
 
Noapte, atîtea fugi, urmăriri 
cu spaima pumnal în inimă 
sau melancolii pătrunzătoare 
cînd pielea atrage 
blînd ca profunzimea plămînului. 
 
Paşii presimt o taină, pe pămîntul elastic 
unde nencetat se suprapun 
zilele fugare 
ale humusului, ale mineralelor. 
 
Atingi uşor păsările şi scarabeii, 
om al veşnicelor începuturi, 
animal intermediar cu sînge călduţ.  
 
 
* 
 
Un fruct cade cu zgomot sec, se zdrobeşte 
 
prin simpatie 
sîngele 
ne şopteşte să ne dezgolim 
trupul 
în faţa oglinzii 
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Carnea e mai desfătătoare 
mîngîiată sub pînza subţire de piele. 
 
Pîntec în oglindă 
săculeţ cu spori de ferigă 
 
şi mînuţele fragile ale broaştelor 
 
voi fugari preţioşi 
demni de încrustat în chihlimbar. 
 
* 
 
Deflorarea cireşilor. 
 
Bucuria  ne urcă-n gîtlej ca un gust străvechi. 
 
Copacii îşi dau obolul dalb 
şi sfîrşesc cu viaţa   
 
e rîndul nostru 
 
căile ni le-am petrecut fără coajă 
 
abia ne mai păstrăm 
florile 
 
şi de-am şti măcar 
să nu rătăcim poteca 
minutelor, averea noastră. 
 
* 
 
Un miros de mandarină 
se furişează 
printre două cuvinte ale 
discursului tău serios despre exil. 
 
Îi urmezi sclipirea. Şi iată-te  într-o grădină 
care conduce la stranii figuri. 
 
Vorbele tale descriu răul şi hibele 
dar un cer se deschide-nlăuntru-ţi, printre elefanţi de piatră.  
 
Era parcul din Bomarzo în martie, plin cu mandarine. 
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Nicicînd pînă azi nu le-ai văzut coapte pe ramurile lor. 
 
Erai tulburată, stai pe-o sculptură de ţestoasă gigant, mîngîind un braţ 
în Raiul insolit cu parfum de desert pentru fetiţe. 
 
* 
 
Dintr-o portocală 
minute-ntregi mîncăm 
felie după felie 
savurîndu-le. 
 
Carne iubită, acolo, sub pielea mea 
cu muşchi lungi şi fibroşi 
carne, pe care pisica 
o confundă cu o portocală, 
 
să te despartă vor 
de timpul meu veşnic? 
 
or să-mi spună oare 
că o singură floare de volbură 
va avea mai multă epidermă 
decît mine devenită înger 
şi vămuită de meschinărie? 
 
Abrutizată de exil şi de noroc 
îmi pipăi aureola sînilor 
doică 
îmbrăţişărilor 
doică 
putreziciunii 
te păstrez, carne călduţă, 
inseparabila, tandra mea rană 
 

Prezentare şi traducere de Constantin Abăluţă 
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„Aveam o cunoştinţă printre îngeri.” 

 

Franz Kafka, America 

 

 

 

 

 

 

Passive Attack28 
 

o povestire de Zaza Burchuladze 

1 

 

Mi se zice Harry, Dirty Harry. N-am nimic împotrivă. Zică-mi măcar şi 

dirty pig. În schimb, Anna e cu mine, noptează pe pieptul meu. Vă jur, 

fete din Ierusalim, pe cerboaice, pe gazelele din câmp, nu treziţi pe draga 

mea, până nu-i va fi ei voia!
29

 Adevărat zic vouă: de curând, aveam cu 

totul altă părere despre mine. A fost însă de ajuns ca providenţa să ne 

apropie unul de altul, pe mine şi pe Anna, ca eu să înţeleg cât de amarnic 

mă înşelam. Ce mai încolo-ncoace, doar ea e cea care mi-a spus odată: 

„Ştii, tu semeni cu Harry, cu Dirty Harry
30

‖. 

Şi iată, poftim, aşternutul lui Dirty Harry: în jurul lui stau şaizeci de fete 

din fiicele lui Israel. Şi ce dacă patul e îngust şi strâmt. Se spune doar că 

cei îndrăgostiţi încap şi pe un fir de pai. Iată că şi noi încăpem, dormim. 

Mai bine zis, Anna doarme. Vă jur, fete din Ierusalim, n-o treziţi. Şi vă 

                                                 

28
 În terminologia securităţii calculatoarelor, passive attack (atac pasiv) se 

numeşte încercarea de a intercepta, în mod ilegal, conţinutul unor mesaje ori de 

a sustrage informaţie dintr-un system, fără a altera datele respective. 

29 Cf. Cântarea Cântărilor 2, 7. 

30
 Dirty Harry – thriller poliţist, cu Clint Eastwood în rolul principal, cel 

al inspectorului de poliţie „Dirty‖ Harry Callahan.  
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mai jur: întăriţi-mă cu vin, cu mere răcoriţi-mă, că sunt bolnav de 

iubire
31

. 

Nu sunteţi curioase cine mai e şi Anna asta, a cărei stângă este sub cap la 

mine şi cu dreapta mă cuprinde
32

, şi de dragul căreia nu închid un ochi 

toată noaptea? Am să vă povestesc tot ce se poate povesti despre ea. 

Închideţi-vă mobilele şi daţi-vă mai aproape. Şi nu faceţi zarvă, vă jur, n-

o treziţi. Uitaţi-vă cu atenţie: ea e născută să doarmă, iar eu sunt născut să 

veghez. Şi nu vă pară că menirea mea e doar să mă răsfăţ în aşternutul 

cald. 

Pe vremuri, toată biserica asculta, ţinându-şi răsuflarea, predicile lui 

Zebede din Mtskheta; Hegesias din Magnesia rostea vorbe pline de duh 

după care îţi treceau fiori prin spate, în stare să îngheţe şi un incendiu, iar 

din versurile lui Thales din Milet se revărsa o forţă de atracţie atât de 

mare, încât ascultătorii, contrar voinţei lor, erau cuprinşi de sfială; nu mai 

zic nimic de cântecele eroice ale spartanilor etc. etc. Mărturisesc că pe 

aiurelile mele n-ar pune temei nici potaia cea mai prăpădită, dar vă rog 

totuşi cu smerenie să-mi arătaţi îndurare şi să mă ascultaţi cu atenţie. 

Poate că nici n-am să spun nimic nou, dar am să vă aduc la cunoştinţă că, 

prin veghere, eu înţeleg nu competiţii sportive pentru a stabili cine e cel 

mai dârz şi mai rezistent, ci cu totul altceva, mai întâi şi-ntâi desenul (şi 

în sensul propriu, şi în sensul figurat al acestui cuvânt). Înţeleg munca 

interioară, necesară pentru viaţă şi îndeplinită de toţi cei care sunt vii şi 

trăiesc. În ce mă priveşte, eu, care, până acum, n-am trăit din plin, vreau, 

de acum încolo, să mă bucur de viaţă în plinătatea ei. Şi ce mai contează 

cine sunt eu, prinţ ori cerşetor, nimeni n-are să-l oprească în noaptea 

aceasta pe Dirty Harry să deseneze, adică să dorească, să sufere, să 

iubească şi să urască. Vă rog totuşi să mă iertaţi acum şi să mă iertaţi şi 

mai departe cu îngăduinţă dacă, uneori, cu toată silinţa mea, am să 

întrebuinţez nu prea exact unele cuvinte, lucru pentru care e de vină, mai 

curând, lipsa mea de experienţă decât neglijenţa. 

 

2 

Am să vă povestesc despre aceea că, de când providenţa m-a pus faţă în 

faţă cu Anna, multe s-au schimbat şi în mine, şi, respectiv, în fantomele 

care răsar în jurul meu. Pentru sugestivitate, am să vă aduc aminte de 

Terminatorul 2 – acolo, cyborgul T-1000, făcut mici fărâme, are 

                                                 
31 Cf. Cântarea Cântărilor 2, 5. 

32 Cf. Cântarea Cântărilor 2, 6. 
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capacitatea de a se aduna-coagula şi de a se transforma atunci când o cer 

împrejurările. Sună fantastic şi seamănă mai mult a basm, dar vă asigur 

că aici e numai cronică aridă, şi nu scorneli deşarte; am să descriu acum – 

dacă nu chiar exact, măcar cu aproximaţie – transformările prin care a 

trecut propriul meu creier. E ca şi cum s-ar fi descompus şi, imediat, s-ar 

fi sudat la loc, numai că, de la schimbarea locului termenilor, s-ar fi 

schimbat suma... Ce vă zgâiţi aşa la mine? Nici mie însumi, la început, 

nu-mi venea să cred, însă, cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult 

mă conving că totul a fost exact aşa. După desfacerea şi refacerea 

creierului, s-a dovedit că, mai înainte, eu mă aflam într-un sistem rigid şi 

izolat ori, dacă vreţi, într-o lume care nu se lărgea şi nu se adâncea, era 

abstractă şi înstrăinată, iar Dirty Harry era ţintuit în ea ca o schemă ce 

atârna fără viaţă... Într-un cuvânt, s-a produs o reacţie. Toată lumea ştie 

că sulfatul de cupru CuSO4 reacţionează cu amoniacul NH3 formând 

[Cu(NH3)4]SO4. Sper să-mi iertaţi această formulă de planşă; cu ea, am 

vrut doar să spun că Anna m-a influenţat cam în acelaşi mod. Poate că vă 

este greu să daţi crezare acestui fapt, dar, din păcate, adevărul nu 

întotdeauna arată convingător. Şi, dacă nu vă este pe plac niciunul din 

toate aceste exemple, atunci... cu siguranţă, măcar o dată aţi dat cu ochii, 

undeva în metrou, într-un ziar ori într-o revistă, peste un anunţ ce face 

reclamă operaţiilor de implantare a părului ori vreunui preparat pentru 

slăbit: sub poza din stânga scrie „Înainte‖, sub cea din dreapta, „După‖. 

Când am întâlnit-o pe Anna, eu n-am căzut în Ţara Minunilor ca Alice, 

nu m-am scos, cu cal cu tot, din mlaştină trăgându-mă de păr, papa de la 

Roma nu s-a prefăcut într-o insectă înspăimântătoare, iar eu n-am început 

să fac ouă, negrul a rămas negru cum a fost, albul e tot alb şi doi ori doi 

fac patru, însă nu acelaşi patru, nici pe departe. (Kusturica poate că nu e o 

autoritate, însă nu asta contează acum. Contează dacă aţi văzut ori nu 

Arizona Dream. Dacă aţi văzut, atunci cred că vă amintiţi aşa o scenă: 

personajele lui Vincent Gallo şi Johnny Depp stau într-un restaurant 

ieftior şi dicută te miri ce. Unul dintre ei zice că, uite, când am să ajung la 

Hollywood, am să mă îmbrac numai în negru. La care al doilea îi 

răspunde: „Păi, şi aşa eşti îmbrăcat numai în negru‖. Iar primul: „Da, dar 

negrul ăla are să fie altfel‖.) Probabil, chiar nu se va întâmpla nimic, din 

păcate... Mai degrabă eu am să mă prefac într-o insectă înspăimântătoare, 

iar papa de la Roma are să înceapă să facă ouă, decât se va schimba 

măcar ceva pe lumea asta, căci totul e omogen şi monoton, ceea ce a mai 

fost, aceea va mai fi, şi nu este nimic nou sub soare
33

. După părerea mea, 

                                                 
33 Cf. Ecclesiastul 1, 9. 
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s-a deplasat punctul din care urmăream, până acum, lumea din jur. Nu-i 

greu de presupus că Anna e cea care m-a determinat să deplasez acest 

punct, cum nu-i greu nici de infirmat această presupunere. De aceea nici 

n-am să insist, nici n-am să neg, ci, aşa cum am promis, am să povestesc 

ce trebuie povestit. 

 

3 

Trăiesc în Vake de treizeci de ani, în aceeaşi curte cu policlinica pentru 

copii № 9, şi abia ieri am văzut, pentru prima oară, muntele care se înalţă 

chiar în faţa balconului meu. Mai exact, l-am remarcat. În stânga mea e 

funicularul şi turnul televiziunii, care sclipeşte ca un club de noapte, la 

dreapta e lacul Ţestoasei, staţia de sus a telefericului şi turnul svan. 

Muntele aduce cu un talaz uriaş ori cu un tsunami de piatră, care atârnă 

ameninţător deasupra oraşului. Mai bine zis, cu fotografia mărită a unui 

val ce s-a înălţat şi a încremenit, plasată pe un billboard imens de-a 

lungul întregului Tbilisi. 

Preaiubite fecioare, acum e noapte, nu se mai distinge nimic în întuneric, 

dar, credeţi-mă, tot muntele e acoperit de un brădet des. La mijlocul părţii 

accesibile vederii a coastei muntelui, albeşte, ca o chelie pe creştetul unui 

bărbat, o bisericuţă, aproape contopită cu desişul verde-cenuşiu, pas‘ de-

o observă din prima. Nu-i de mirare, de vreme ce, treizeci de ani în şir, n-

am văzut nici chiar muntele. Poţi oare găsi  un ac în carul cu fân? 

Spuneţi-mi, cine are – întreba un logician-împărat – vederea atât de ageră 

încât să nu se împiedice măcar o dată în întuneric? Dar să ne întoarcem la 

esenţial. Vedeţi, fete din Ierusalim, un punct ce arde la mijlocul 

muntelui? Trebuie să fie o lumânare ori o candelă la geamul bisericuţei. 

De acolo, probabil, tot Tbilisiul se vede ca în palmă. Bisericuţa, în 

schimb, e aproape invizibilă din oraş. De altfel, nu mi-aş pune capul 

pentru asta – cine ştie, poate că nouă din zece tbilisieni o văd clar, cum ai 

vedea luna ori un hamburger. 

Slujbele le ţine un preot înalt şi uscăţiv. L-am văzut ziua trebăluind prin 

curte; ba căra lemne dintr-o magazie de scânduri spre biserică, ba săpa şi 

grebla grădina minusculă din spatele ei. Cât priveşte curtea, m-am cam 

pripit: bisericuţa n-are altă îngrăditură în afară de brădet. Dacă nu mi-a 

jucat o festă vederea, pe umerii lui cădeau şuviţe de păr de culoarea 

inului, făcându-l să semene cu o femeie, avea ca la cincizeci de ani, şi 

totuşi mi-a adus aminte de „Fata cu părul de in‖ a lui Debussy. Arată ca 

un om absolut cumsecade, dar cine ştie dacă nu mă înşel. Poate că e un 

mârlan, ori un hoţ cu un trecut îngrozitor şi respingător, care, 

îndepărtându-se de lume şi izolându-se, îşi caută mântuirea sufletului şi 

îşi istoveşte trupul prin posturi şi înfrânare? Oare nu şi-a luat mama de 
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nevastă, nu şi-a pus fiul la pastramă? Sau, dimpotrivă, nu-i oare el o 

minune întrupată – imaculat ca un porumbel, cu gânduri pure, sau o 

turturea care preface, dimineaţă de dimineaţă, apa de izvor în vin nobil, 

iar cenuşa în cărbune? Ori, dracul mai ştie, poate că nimic nu-i aşa cum 

am îndrugat eu? De un lucru nu mă îndoiesc: de popa se ţin, oriunde s-ar 

duce, călcându-i pe urme, o bâzdâganie neagră, înaltă cât un cal, şi un 

câine jigărit de nu se mai poate, care-şi flutură atât de înfricoşător coada-i 

lungă-prelungă, de parcă nici nu câinele dă din coadă, ci coada dă din 

câine, pe bune. Şi n-am să mă mir dacă-mi spuneţi că şi fiul ăsta de căţea 

ţine post şi se mulţumeşte fără nazuri cu o coajă de pâine uscată şi cu apă 

de ploaie. 

Ei, dar mai ducă-se – şi unul, şi altul, şi al treilea. Acum, iată ce-ar fi mai 

interesant. Cum credeţi, fete din Ierusalim, dacă n-ar fi fost Anna, ar fi 

văzut Dirty Harry ceea la ce s-a uitat vreme de treizeci de ani împliniţi? 

 

4 

Şi ce dacă Anna nu i-a citit pe Proust şi pe Joyce? Dacă preferă un gram 

de haşiş tuturor sonatelor pentru pian ale lui Skriabin? Dacă socoteşte că 

tocata e o mâncare, că cinofil e cel căruia-i plac filmele şi că Napoleon e 

un tort? Dacă n-a văzut de când e ea Portretul lui Jeanne Hébuterne de 

Modigliani, semănând totuşi cu aceasta ca două picături de apă? Dar 

poate chiar l-a văzut, însă nu ţine minte? Căci are o ţinere de minte nu 

mai bună decât a aricilor. Şi ce dacă? 

Păi, cum vine asta, „şi ce dacă‖? Eu unul ce n-aş da, numai să uit de toate 

măcar pe un sfert de minut. Şi ce n-aş mai da, în plus, ca să-mi aud în 

aceste clipe unchiul fluierând Lillibullero
34

. Nu m-aş da în lături nici de 

la cocaina columbiană... două cărăruşe albe şi o bancnotă făcută sul. 

Drogurile acoperă tot spectrul, dacă te uiţi mai atent: alb, negru, verde, 

cenuşiu, galben, transparent, kaki, cafeniu, nisipiu, roz etc.etc. United 

Colours of Drugs. Dar ce să mai vorbim! Şi ce dacă îi ştiu pe dinafară, 

încă din copilărie, pe Proust şi pe Joyce? Şi ce dacă am studiat aproape 

tot, începând cu erele paleozoică, mezozoică şi cenozoică şi terminând cu 

ingineria genetică şi viruşii informatici, fără a mai pune la socoteală 

sonatele lui Skriabin şi Metafizica lui Aristotel? Trec şi peste cercetările 

                                                 
34 Lillibullero – cântec popular, la sfârşitul secolului al XVII-lea, în rândurile 

armatei şi ale partizanilor regelui William al III-lea al Angliei, după Revoluţia 

Glorioasă din 1688. Cf. romanul lui Laurence Sterne Viaţa si opiniunile lui 

Tristram Shandy, Gentleman, Cartea întâi, capitolul XXI, unde Toby Shandy, 

unchiul lui Tristram, fluieră melodia lui Lillibullero atunci când e deranjat de 

ceva. 
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legate de fel de fel de ritmuri, algoritmi şi logaritmi, cu toţi electronii, 

protonii şi neutronii lor... Oare nu de aici mi se trage tot talmeş-balmeşul 

pe care îl am acum în scăfârlie şi nu de asta oare sunt convins că în Capul 

Verde, unde te întorci, vezi numai capete verzi, iar prin Praga te 

împiedici de praguri la tot pasul? 

 

5 

De fapt, nu-i exclus că eu fac din ţânţar armăsar şi că Anna, mistica şi 

fantastica n-au aici niciun amestec, toată vina o poartă numai şi numai 

ochelarii. Mi i-a prescris de curând un oftalmolog. Iar înainte de asta m-a 

înşfăcat de moţ şi şi-a aţintit privirea în ochii mei cu atâta insistenţă, de 

parcă voia să mă hipnotizeze. Apoi mi-a desfăcut pleoapele cu nu ştiu ce 

cleşte de plastic, trăgând cu atâta forţă, de parcă punea o capcană pentru 

urşi. De la asaltul lui voinicesc mi-au dat lacrimile – cred că ele şi l-au 

inspirat pe călăul meu, căci a continuat ce începuse cu un zel îndoit. Cu 

siguranţă, ceva nu i-a plăcut, pentru că mi s-a băgat de vreo şase ori în 

ochi, ca să iasă de acolo, iar şi iar, după noi instrumente. Căra încolo tot 

ce apuca. Dar lucra cu sârguinţă şi parcă jucându-se, n-aveai de ce te lua. 

Tot scotocind fiecare ungher şi fiecare cotlon, el a petrecut dincolo de 

pleoapele mele atâta timp, încât i-ar fi putut descoperi acolo, fără mare 

greutate, dacă nu pe drăcuşorii înşişi, măcar căcărezele lor. În sfârşit, a 

ieşit la suprafaţă, cu instrumente cu tot, şi mi-a fulgerat ochiul cu o rază 

puternică din lanterna fixată pe frunte, ca la mineri, după care vreme 

îndelungată n-am putut nici zări, nici distinge nimic. După asta, mi-a 

picurat în ochi nu ştiu ce lichid – cred că asta şi a fost licoarea fermecată. 

M-a pus cu de-a sila să recunosc pe perete litere şi figuri geometrice 

multicolore, toate manifestele alea futuriste. Şi când, în cele din urmă, nu 

mă mai despărţea nimic de orbirea totală, s-a uitat în mine printr-o 

instalaţie ciudată, asemănătoare, în acelaşi timp, cu o puşcă de jucărie cu 

două ţevi, cu un microscop-mutant şi cu un obiect zburător neidentificat, 

şi a constatat: minus un trilion de dioptrii, astigmatism, distrofie 

retiniană, tulburări gastrointestinale, inflamaţia ficatului... cred că nu 

numai eu n-aş fi fost în stare să reţin toate pe câte le-a enumerat el. Dar 

totul s-a încununat cu arborarea pe nasul meu a unor ochelari cu sticlele 

atât de groase, încât, când am deschis ochii, mi s-a curmat răsuflarea. Cu 

aşa sculă ai să distingi nu numai muntele de vizavi, ci şi încreţiturile de 

pe fruntea dracului care se screme, aşezat pe vine, peste nouă mări şi 

nouă ţări de aici. 

Ei bine, fete din Ierusalim, am relatat totul, fără a ascunde nimic, şi 

rămâne să decideţi care întâlnire – cu Anna ori cu oftalmologul – mi-a 

permis, în sfârşit, să descopăr muntele susmenţionat. Am spus deja că 
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Anna a întors multe cu susul în jos şi în mine, şi în fantomele care mă 

înconjoară, dar nici strădaniile oftalmologului nu s-au pierdut în zadar, 

nu-i aşa? N-aş putea afirma cu toată încrederea, dar cred că amândouă 

întâlnirile s-au resimţit în egală măsură, adică y = kx, cu o abatere 

neînsemnată într-o parte ori alta. De altfel, sunt oare atât de importante 

toate aceste mici diferenţe când un killer a fost deja plătit pentru uciderea 

ta, iar killerul ăsta nu e nici mai mult, nici mai puţin decât un ninja? 

 

6 

El e îmbrăcat întotdeauna numai în negru, din cap până în picioare, prin 

deschizătura măştii lui negre i se văd ochii. Ei nu ard, nici măcar nu 

licăresc, n-ai zice că sunt obraznici ori jucăuşi, nerăbdători ori 

poruncitori, din cei care pe loc ar face să se prindă laptele cu care a fost 

plămădit Dirty Harry – nu, nu, nici vorbă! – sunt nişte ochi morţi, ca de 

păpuşă. E încins cu o sabie ieşită mai că nu din mâinile lui Hattori Hanzō 

însuşi, cu mânerul negru şi banduliera cu sclipiri de aur. Se mişcă uşor ca 

o pană, aerian ca o umbră. Urcă în fugă pe perete cât ai zice peşte, lunecă 

fără dificultate pe suprafaţa apei, stă atârnat de tavan, coboară fulgerător 

pe frânghie de pe acoperişul unui bloc cu multe etaje. Aşa ceva poţi 

vedea doar în filme. 

Nu ştiu cu cât şi în ce valută e plătit, dar îmi este cunoscut faptul că a fost 

angajat prin internet. 

De-o lună deja oribilul ucigaş nu mă părăseşte niciun minut şi mă 

urmăreşte pas cu pas. Doar că fie îmi zâmbeşte norocul, fie asasinul mă 

hărţuieşte, amânând clipa morţii inevitabile şi împingându-mă spre 

nebunie – recunosc, cu succes. Lucru de mirare cum mai reuşesc să mă 

feresc de steluţele lui (în japoneză, shuriken), care, fără a-mi străpunge 

fruntea, zboară pe alături şi se înfig în peretele din spatele meu. Ieri am 

izbutit să mă feresc chiar de un ac otrăvit, care nu l-a ocolit, din 

nefericire, pe Tito. 

Trecusem pe la el îndată după vizita la oftalmolog. Tito era un tip cool, 

cu un corp şi un temperament minunat, super designer, pionier al body-

artului georgian, băiat inteligent şi sufletist. Nobleţea, cu care cerul îl 

dăruise din plin, dădea peste margini. Fiu curajos al unor părinţi 

extraordinari, care păşise cu îndrăzneală în această lume, unde l-a şi ajuns 

acul otrăvit. Eram în studioul lui şi cercetam ochelarii mei... În boxele 

computerului răsuna vocea plină de pasiune a lui Bowie. Şi iată, când de-

abia trecusem, în discuţia noastră, de la ochelari la cele mai noi tendinţe 

în graffiti, Tito şi-a dus brusc mâna la obraz, ca şi cum ar fi plesnit un 

ţânţar. De unde era să ştie, sărmanul, că i se va trage sfârşitul de la acul 

aruncat de ninja, care se lipise de perete. Nu s-a prăbuşit îndată. Un pas, 
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al doilea, al treilea... şi a căzut cu faţa în jos atât de brusc, de parcă voia 

să muşte din duşumeaua studioului, şi încă pe cât de repede se putea. În 

timpul acesta, ninja a sărit de pe perete pe tavan, a rămas acolo atârnat cu 

capul în jos şi şi-a pironit ochii de păpuşă asupra mea. 

Cât de furios eram! Cum mai doream un „Uzi‖ ca să-l fac pe ninja 

harcea-parcea! Creierul a început să-mi lucreze cu înfrigurare. N-aveam 

de ales – s-o iau la sănătoasa cât mai repede ori să aştept împlinirea 

dorinţei... I-am aruncat prietenului meu o privire de adio, şi atunci Bowie 

zbieră: 

Spaceboy, you’re sleepy now 

Your silhouette is so stationary 

You’re released but your custody calls 

And I wanna be free.
35

 

Asta mi-a fost mai mult decât de ajuns. Nu-mi amintesc cum am zbughit-

o din studiou, cum am ajuns în goană aici, cum am scăpat de ninja cel rău 

şi negru, care a croncănit tot drumul din urma mea şi m-a împroşcat cu 

shuriken şi ace şuierătoare, ţintindu-mă de pe pereţi, copaci, din tufari, de 

după colţurile clădirilor, prin geamurile automobilelor, de pe 

acoperişurile autobuzelor... Fete din Ierusalim, v-aţi jucat vreodată pe 

PlayStation? Ei bine, vi s-a întâmplat, într-un mod straniu, neprevăzut, să 

treceţi, uşor şi fără să vă poticniţi, nivelul unui joc necunoscut şi să vă 

minunaţi chiar voi de asta? Eu am izbutit, dar acesta e subiectul altei 

discuţii şi n-am să mă opresc aici asupra lui. Am să menţionez numai că 

nimeni n-a observat cum am ieşit în fugă din studiou, aşa că moartea lui 

Tito va fi, probabil, pusă pe seama drogurilor. Că doar nu-i prim-

ministru, de bună seamă, ca să-i trimită sângele la expertiză în 

laboratoarele FBI. Cât despre acul cu pană care l-a nimerit în obraz, nu 

era niciun motiv de emoţii: tot ce se poate fuma, trage pe nas şi înghiţi, 

Tito a fumat, a tras pe nas şi a înghiţit demult, demult. Nenumăratele lui 

tatuaje şi piercingurile in toate locurile posibile nici nu merită pomenite. 

Era punker, din cap până în picioare,până în fiecare picătură de sânge, 

până în fiecare venă şi celulă. Ce-i drept, nimeni n-ar putea spune exact 

dacă era cyberpunker, postpunker, propunker ori de-a binelea org-punker. 

De altfel, ce importanţă are? În timpul mersului, toate piercingurile alea 

ale lui zornăiau ca armurile cruciaţilor. Nu cred că acul care-i străpunsese 

obrazul i-a trezit cuiva bănuieli. 

 

 

                                                 
35 Prima strofă a piesei Hallo Spaceboy a cântăreţului englez David Bowie. 
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7 

Seara, am cântărit totul cum se cuvine, mi-am comparat aptitudinile cu 

posibilităţile urmăritorului meu sâcâitor şi am înţeles că m-am pomenit 

într-o situaţie nu prea avantajoasă. Îmi era greaţă, jocul ăsta de-a pisica şi 

şoarecele mă epuiza şi, în mod clar, îmi subjugase voinţa. Nutresc un 

profund respect faţă de toţi ucigaşii profesionişti, aşa să-i ajute 

Dumnezeu, nădăjduiesc că, din mila Domnului, tot ce şi-au pus în gând 

se va încununa cu succes, chiar dacă e prosteşte, grozav de prosteşte să 

aştepţi când îţi vor zbura capul. 

Cum să nu-ţi pui întrebarea: cine oare, dacă nu Dirty Harry, va pune 

capăt nebuniei ăsteia? Ce fel de Bill mai eşti şi tu, ce fel de Black Mamba 

e ucigaşul tău? Doar n-are să se prefacă, de dragul tău, Tbilisiul într-un 

oraş al păcatelor? Câţi drepţi alde Tito are să mai răpună ucigaşul până să 

ajungă la tine? Eşti gata să iei sabia pe care ţi-o întinde Domnul? Dacă 

nu, măcar ia-ţi o poză. Strike a pose! Azvârle stele? Păi, asta e, războiul 

stelelor. Nu trebuie să devii Darth Vader, dar măcar fii conştient că te afli 

pe linia frontului. Şi poartă-te ca un soldat! Pace şi dragoste voiau hippy. 

Iar tu mai vrei şi heroină afgană şi un „Ferrari‖. E mult? Sigur că nu! 

Asta, cum a scris un poet, e puţin
36

. Uite că şi pe mine mă mira logica de 

fier, şi mirarea mea o împărtăşea toată Europa. 

Puteam eu oare să las Europa de izbelişte la vreme de grea încercare? 

Aşa că, înainte să mă arăt în faţa voastră, m-am ridicat în linişte din pat şi 

m-am dus la bucătărie. Anna dormea dulce. Am luat un măr şi m-am 

apucat să-l curăţ cu cuţitul, afişând o mină impasibilă, ca şi cum nu l-aş fi 

observat pe killer, care se lipise de perete şi aştepta încordat. N-am idee 

cum pătrunsese aici, fie că s-a strecurat prin horn, ca o libarcă, fie că a 

intrat în zbor pe fereastră, ca un liliac. Aşadar, şi-a smuls sabia din teacă, 

a sărit de pe tavan şi s-a furişat în vârful degetelor spre mine. L-am lăsat 

să vină mai aproape şi, îndată ce m-am întors şi am ridicat mâna ca să-i 

bag cuţitul în burtă, el, mlădiindu-se ca o pisică, a sărit brusc într-o parte 

şi şi-a presărat sub picioare nu ştiu ce praf fermecat – acesta s-a 

preschimbat cât ai clipi într-un fum alb, în care ninja s-a mistuit. 

 

8 

Deocamdată, nu se vede, dar simt că-i pe-aproape. Posibil, se ascunde 

după draperie. Curios lucru, oare ce mai aşteaptă? Poate că se sfieşte de 

                                                 
36 Aluzie la o poezie a poetului rus Arseni Tarkovski; fiul acestuia, regizorul 

Andrei Tarkovski pune, în filmul său Stalker, această poezie în gura eroului 

principal. 
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voi, fete din Ierusalim? Cât sunt de nepătrunse căile ucigaşului
37

! De m-

ar termina odată, dar cât mai în linişte şi fără s-o trezească pe Anna. 

Kill me Sarah, 

kill me again 

with love.
38

 

 Numai de-ar fi with love, neapărat with love. Pentru că am o 

credinţă fermă: fără iubire, nu există nici nemurire, nici omor. Nu are 

absolut nicio importanţă cum se numeşte ucigaşul – ninja, Sarah ori 

Black Mamba. De relaţia strânsă dintre iubire şi omor – veţi fi, desigur, 

de acord cu mine – nu te poţi îndoi. Poezia are la dispoziţie cuvinte 

frumoase pentru tot ce există pe lume. Pentru iubire, are o grămadă 

întreagă. Că tot veni vorba, am să citez ultima strofă a unui cântecel care 

încă nu-i dat cu totul uitării: we need love, we need love, we need love...
39

 

Şi luaţi aminte, cântă aceasta un ucigaş, nu vreun nătărău oarecare. 

 

9 

 De nu m-aş fi jurat odată să n-o fac, negreşit aş fi compus acum, 

ca toţi dictatorii, o elegie. Bărbaţii ăştia vrednici, în ceasul morţii, dădeau 

la iveală câte o elegie, ba chiar câte două. Primo de Rivera, cică, şi-a tras 

tocmai vreo sută. Asta e tradiţia! Dar, staţi aşa, ce treabă avem cu ei? 

Imediat vă explic. 

 Dictator este un cuvânt latin, care înseamnă „conducător ce 

dispune de puteri nelimitate şi de dreptul de a guverna statul de unul 

singur‖. Iar întrucât Dirty Harry poate spune şi, de aceea, declară: „Statul 

sunt eu‖, el, respectiv, dispune de puteri nelimitate şi de dreptul de a se 

guverna pe sine însuşi de unul singur. Într-adevăr, e ceva princiar în a 

compune, înainte de moarte, o elegie. Un poet a remarcat, nu fără temei, 

că somnul este o repetiţie a morţii. De aceea, probabil, şi compunea Dirty 

Harry versuri exclusiv înainte de somn. 

 Dar, aşa cum am mai spus, Dirty Harry a luat decizia fermă de a 

nu scrie niciodată nimic. Căci eu am profunda convingere că merită să 

scrii atunci când nu ai nimic altceva de făcut şi nu ţi-i lene. Iar mie, 

recunosc, mi-i întotdeauna lene să scriu şi-mi este mai uşor să car 

                                                 
37 Cf. Romani 11, 33. 

38 Vers din piesa Lucky a trupei englez de rock alternativ Radiohead. 

39 Cuvintele de la finalul piesei Killer a trupei engleze de rock progresiv Van 

der Graaf Generator. 
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mărgăritare la fântână
40

 decât să iau pana în mână. Cu atât mai mult cu 

cât am adunat un morman de mărgăritare şi-i pot dărui fiecăreia dintre 

voi chiar şi un sac întreg. Prefer să stau cu ochii pe ceea ce s-a scris deja. 

Iacătă îmi aranjez cărţile pe rafturi şi mă apuc să le păzesc. Dacă am să 

scap cumva de ninja sau de duşmani, ori dacă ei n-au să mă forţeze, sub 

ameninţarea unor torturi groaznice, să mărturisesc ceva, am să vă aduc la 

cunoştinţă, profitând de ocazie, că mie, ca şi oricărui dictator, îmi poartă 

duşmănie vrăjitorii cei răi. (Nu pot să nu menţionez pe loc că nicio forţă 

n-are să mă facă, în acest caz, nici măcar să clipesc, pentru că 

Apocalipsa, dimpreună cu Infernul lui Dante şi cu toate paradigmele lui 

Faust, sunt bâiguieli de copii în comparaţie cu haosul care se căleşte în 

forja minţii mele – cum mi-i dată de la Dumnezeu – scurte.) De altfel, ca 

să încătuşezi un om, trebuie mai întâi să-l prinzi. Iar eu sunt prea precaut 

ca să permit aşa ceva. Şi totuşi, de curând, doi vrăjitori m-au pândit pe 

întuneric în casa scării şi aşa m-au apretat cu bâta, că nu mai speram să-

mi adun ciolanele. Pe semne însă că nu-mi este scris să mor de bâtă. 

După ce m-au cotonogit, m-au mai muşcat de călcâi şi abia după aia s-au 

retras. E posibil că au vrut să-mi mursece talpa... De fapt, cine ştie! Poate 

că m-au luat drept Roland, care avea un călcâi vulnerabil şi căruia i-a 

venit de hac, la Roncesvalles, Bernardo del Carpio cu un bold. Dar cât 

fac bâta şi o muşcătură la picior faţă de steluţele şi acele otrăvite ale unui 

ninja? 

 

10 

 Încearcă să le explici ceva vrăjitorilor! Păi, ei gândesc cu bâta. 

Filosofia lor e bâtă, pe bune. Un înţelept chiar a consacrat acestei 

probleme o carte, cu  titlul Amurgul vrăjitorilor sau Cum se filosofează 

cu bâta
41

. Dar asta nu-i tot. Vrăjitorii sunt ca nişte copii. Fiecare vrăjitor 

are ceremonialul său. Haydn, de pildă, compunea muzică numai după ce-

şi punea o perucă bine pudrată, ca pentru o ocazie solemnă. Iar de 

Friedrich Schiller, ce să mai zic – ăsta nu numai să trăiască, ăsta nici 

chiar să lucreze nu era în stare fără perucă. Ştiţi cum scria? Îşi punea 

peruca, îşi lăsa picioarele într-un lighean cu apă rece ca gheaţa şi-şi scria 

tragediile. Agatha Christie se zice că nu putea aşterne pe hârtie nici 

măcar două cuvinte dacă nu se cufunda într-o cadă cu apă. Plonja aşa 

                                                 
40

 Cf. Matei 7, 6 şi proverbul „A căra apă la fântână‖. 

41
 Eroul se gândeşte la cartea lui Friedrich Nietzsche Amurgul idolilor 

sau Cum se filozofează cu ciocanul. 
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cum a făcut-o maică-sa în spuma înfoiată, îşi trăgea mai aproape maşina 

de scris şi nu ieşea până nu ţăcănea toată nuvela. Einstein, spune gura 

lumii, dimpotrivă, avea faţă de apă o asemenea repulsie, încât nici pe 

dinţi nu se spăla. Şi l-a dus mintea să născocească teoria aia a lui a 

relativităţii cu gura duhnind. Ba şi mai mult! Regele pers Xerxes aşa s-a 

mai înfuriat pe apă că a biciuit o mare întreagă. Tuturor însă le-a dat 

clasă, dincolo de orice îndoială, Anton Cehov: a cerut şampanie înainte 

de moarte! La o primă vedere, s-ar părea că ultimul exemplu e din cu 

totul altă piesă decât celelalte, dar, dacă-ţi pui mintea la contribuţie aşa 

cum se cuvine, îţi dai seama că şi el e personaj al aceleiaşi piese, şi el, şi 

mulţi, mulţi alţii – toţi sunt vrăjitori, adicătelea copii. Cine, dacă nu 

copiii, nu suferă spălatul pe dinţi, torturează marea ori cer şampanie 

înainte de moarte? Cum, n-aţi ştiut? Înainte de moarte, dictatorii scriu 

elegii, iar copiii cer şampanie. Cât despre Dirty Harry, copiii sunt marea 

lui slăbiciune, şi fiecare năzdrăvănie ori şotie de-a lor îl umple de 

încântare şi de bucurie. Iar cel mai turbat, mai nemilos şi mai necugetat el 

este atunci când cineva vorbeşte urât despre copii în prezenţa lui. Şi chiar 

şi atunci când l-au tărbăcit vrăjitorii, lui îi părea rău că nu mai are o 

spinare s-o pună şi pe ea la bătaie. 

 

11 

În principiu, nu-mi pasă dacă cineva are să-mi pună acum în seamă 

pedofilia. Şi, de fapt, dacă nu mă înşală memoria, toţi adevăraţii dictatori 

adorau copiii şi cu toţii manifestau o înclinaţie latentă spre pedofilie. Să 

nu căutăm prea departe şi să ne aducem aminte cum îi diviniza pe copii 

însuşi Iisus Christos. Nu El oare afirma că gura copilului adevăr grăieşte? 

În această ordine de idei, băgaţi de seamă, se iscă întrebarea: Mântuitorul 

era oare un dictator? Cred că da. Însă aceasta e părerea mea acum. Dacă 

mai stau pe gânduri, pot să-mi iau cuvintele înapoi. Dar, până s-o fac, am 

să amintesc de dragostea reciprocă dintre copii şi Vladimir Ilici Lenin, 

dragoste căreia i-au fost consacrate volume întregi. Tovarăşul Kim Jong-

il şi soţia sa, tovarăşa Kim Jong-suk, erau plini de atâta dragoste faţă de 

copii, încât au născocit, special pentru ei, cuvântul fermecat juche, care 

se traduce, aproximativ, ca „independenţă‖, deşi sensul lui este mult mai 

cuprinzător şi mai larg decât un simplu cuvânt, adică un complex de 

sunete ce posedă o încărcătură obiectuală, lexicală. Potrivit unei versiuni 

oficiale, tovarăşul Kim Jong-il a născocit prima jumătate a cuvântului, ju, 

iar tovarăşa Kim Jong-suk – a doua jumătate, che. Ar putea fi aduse o 

mulţime nenumărată de exemple, la fel de sugestive. Cât face, la urma 

urmei, numai lozinca „Pentru copii – tot ce-i mai bun!‖, eliberată de tot 

ce era de prisos! Cine ca cine, dar comuniştii le ştiau bine preţul copiilor. 
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O children, 

Lift up your voice, lift up your voice, 

Children, 

Rejoice, rejoice.
42

 

 

12 

 Dar să ne întoarcem la ninja. Scumpe fete din Ierusalim, oare 

chiar nu sunteţi curioase cine l-a asmuţit împotriva mea? Închipuiţi-vă, 

fosta mea soţie, pe care o socotisem întotdeauna o fidelă admiratoare a 

creaţiei mele, întrucât nu citea niciodată nimic din ceea ce scriam. (Îmi 

amintesc limpede ciudata ei fatalitate sexuală nazistă... ochii de psihopată 

devotată.) Nu e cazul tocmai eu să vă aduc aminte că toţi evaluatorii sunt 

exacţi doar până în clipa când vor fi citit ceva din opurile scriitorului 

evaluat. Ei bine, nu ştiu cine, dracul ori altcineva, s-o fi împins, la un 

moment dat, dar ea s-a înfipt – cine ar fi putut crede – cu atâta zel în 

cărţile mele şi aşa a mai scotocit fiecare foaie şi pagină, aşa le-a mai 

frunzărit din scoarţă-n scoarţă, că era cât pe-aci să ajungă la epuizare 

totală. Ultima mea culegere i-a încins creierul delicat atât de tare, încât, 

numai cât închisese cartea, că şi decisese să mă sfârşească. Mai bine zis, 

sub presiunea creierului ei încins, m-a acoperit mai întâi cu blesteme 

groaznice, şi abia mai apoi a început a visa la lichidarea mea. Şi, întrucât 

nu dispunea de suficiente economii, ca să rezolve problema fără 

întârziere, a vândut în grabă tot mobilierul, şi-a risipit toate bijuteriile şi 

toată garderoba, şi-a luat adio de la caşmirul roşu, de la lustrinul oranj-

închis, alb şi galben, de la scufiile de dantelă, de la bluzele de noapte şi 

de la jupoanele comode, nu şi-a lăsat nicio ţoală
43

, numai să-l bage în 

coşciug pe Dirty Harry! Iar acum stârceşte într-un apartament chiar în 

centrul Manhattanului şi aşteaptă cu nerăbdare să-i fie adus capul meu 

într-un sac. (M-am gândit nu o dată ce i-a venit să se ducă la New York. 

Engleza n-o ştia, limuzinele n-o dădeau pe spate, nici Frank Sinatra n-a 

interesat-o vreodată. Poate au momit-o babysitterele?) Mai mult, mi s-a 

comunicat că nu aşteaptă, pur şi simplu, cu mâinile în sân, ci ţopăie 

furioasă din colţ în colţ, ca o capră de munte, modelează din ceară o 

păpuşă ce seamănă cu mine ca două picături de apă şi, din vreme în 

                                                 
42

 Refrenul piesei O Children a grupului australian de rock alternativ 

Nick Cave and the Bad Seeds. 

43 Cf. Laurence Sterne, Viata si opiniunile lui Tristram Shandy, Gentleman, 

Cartea a cincea, capitolul VII. 
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vreme, o străpunge cu sete cu ditamai acele; nu exclud că, în acele clipe, 

de undeva se aude „Dansul săbiilor‖ al lui Haciaturian. De altfel, nu prea 

cred eu în toate chestiile astea. Unde s-a mai auzit ca descântătura din 

New York să ajungă la Tbilisi! Doar n-o fi expediind-o prin DHL?! 

 Cum am mai spus-o în treacăt, n-am de gând să mă predau. E 

lucru ştiut că doar atunci este cazul să-ţi iei rămas bun de la putere când 

eşti ţinut de gât, şi nu când eşti încă pe cal, fie măcar şi pe un căluţ de 

lemn. După cum ne încredinţează Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian al 

Cartaginei, în astfel de împrejurări, trebuie să petreci în tihnă deplină. Şi, 

de bună seamă, cum vi se pare, are să cuteze să se apropie de tine nu mai 

zic un ninja, dar chiar şi un vasilisc ori o aspidă, când stai călare pe un 

căluţ de lemn şi intonezi condacul al şaptelea? Arată-te lumii ca un nou 

vindecător înţelept, o, sfinte mucenic Ciprian, căci, de puterea rugăciunii 

tale, vrăjitorii se vor înfricoşa şi ucigaşii trimişi de soţiile ticăloase vor fi 

izgoniţi, iar noi vom cânta: Bucură-te, siluitoare de păpuşi vrăjite! 

Bucură-te, ceea ce ai trimis  ţintaşul! Bucură-te, căci killerul se va risipi 

ca praful şi se va destrăma ca fumul
44

. Doar s-a destrămat! 

 Sunt totuşi curios la cât am fost preţuit. Întotdeauna mă 

interesează ce şi cât face. Preţurile sunt slăbiciunea mea. Este bine 

cunoscut, de pildă, faptul că, pentru teaca sabiei lui Mithridates al VI-lea, 

regele Pontului, s-a pus, pe vremea aceea, un preţ de patru sute de talanţi, 

iar în Arabia, cândva, argintul era preţuit de zece ori mai scump decât 

aurul; în cetatea Larisa, celui care îl priveghea pe un mort i se cuveneau o 

mie de nummi pe noapte, iar nu demult, un chil de cârnaţi vânătoreşti 

costa zece ruble ş.a.m.d. De altfel, dezbaterile pe marginea preţurilor ne 

pot duce departe. N-avem nevoie de asta. Şi chiar de-am avea, cine ne-ar 

da voie? De-o vei lua la dreapta, hop şi ninja, de-o vei lua la stânga, dai 

peste fosta nevastă, de-o tai tot înainte, tule-o la sănătoasa din calea 

vrăjitorilor, ca să nu mai pomenim de tigrul care se furişează şi de 

dragonul care s-a pitit la pândă
45

. 

 

13 

 După părerea mea, aşa ar şi trebui să fie, orice om cumsecade 

trebuie să fie urmărit măcar de un ucigaş. Ei, dar un dictator – de şi mai 

mulţi. Nu ştiu ce ziceţi voi, fete din Ierusalim, dar eu unul, de exemplu, 

                                                 
44 Cf. Imnul Acatist al Maicii Domnului. 

45 Aluzie la filmul regizorului Ang Lee Tigru şi dragon („Crouching Tiger, 

Hidden Dragon‖), după romanul omonim al scriitorului chinez Wang Du Lu. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ang_Lee
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nu cunosc niciun om cumsecade pe urmele căruia n-ar umbla cu limba 

scoasă vreun ucigaş. Ce să mai vorbim de dictatori. Cei mai mulţi dintre 

ei au pierit de mâna ucigaşilor. Cinci minute de căutare în Google le-ar 

băga pentru totdeauna minţile în cap celor care sunt siguri că astea-s 

aiureli. Dar... apare întrebarea: ce cuprinde acest adevăr, ce ne va da 

cunoaşterea şi limpezirea lui? 

You’ll see your problems multiplied 

If you continually decide 

To faithfully pursue 

The policy of truth.
46

 

 Nu spune Ecclesiastul că unde este multă înţelepciune este şi 

multă amărăciune
47

? Asta-i! La fel e şi cu adevărul. Cum să nu te 

necăjeşti şi să nu te amărăşti când afli că savanţii suedezi au dibăcit la 

gâştele sălbatice necrofilie homosexuală? Bunăoară, eu nu mă sinchisesc 

că totul este deşertăciune şi vânare de vânt
48

, că sunt muritor, dar, uite, 

atunci când mi se comunică la televizor această noutate despre gâşte, 

simt, pe vrute, pe nevrute, cum ceva îmi atârnă greu pe suflet. Mai era 

cum era dacă papa de la Roma începea să facă ouă. Asta ar fi de înţeles. 

Dar purtarea gâştelor, hotărât lucru, nu-mi intră în cap. Toată speranţa 

mi-o pusesem în gâşte – nu ele oare salvaseră, la vremea lor, Roma? De 

n-ar fi salvat-o, rămânea papa fără locuinţă. Iar fără un acoperiş deasupra 

capului, poţi să faci şi ouă, poţi să faci şi omletă, nimeni nu dă doi bani 

pe tine. De altfel, ar fi interesant de ştiut dacă păsăruicile homosexuale au 

recurs la necrofilie salvând cetatea eternă. 

 Şi totuşi, orice s-ar întâmpla, vă jur pe Allah că am să spun 

adevărul, numai adevărul şi nimic altceva decât adevărul. 

 

14 

 Urâte îmi sunt referinţele ca o zi fără soare, acum însă fără ele nu 

se poate. O carte fără referinţe e ca un călugăr fără chilie. Iar un călugăr 

fără chilie e un peşte fără apă. Ei bine, din enciclopedie: pe Iulius Caesar 

aşa l-au mai ciuruit cu pumnalele, ca şi cum intenţionau să confecţioneze 

o sită din el. Lui Pompeius cel Mare, ucigaşul i-a zburat capul. Dar 

                                                 
46 Versuri din piesa Policy Of Truth a formaţiei britanice de muzică 
synthpop/electronic Depeche Mode. 

47 Cf. Ecclesiastul 1, 18. 

48 Cf. Ecclesiastul 1, 14. 
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merită oare să ne băgăm în hăţişurile cronicilor Romei antice când parcă 

mai ieri un ucigaş i-a zdrobit cu un glonţ fruntea lui Olof Palme? Chiar 

acelui Palme care, având deja fruntea găurită, a rostit: „Mulţumesc, două 

linguriţe de zahăr‖. Mai ghici acum la ce fel de zahăr şi la ce fel de 

linguriţe se gândea. De Lenin nici nu mai pomenesc. Atâţia ani s-a tot 

susţinut despre răposat una şi bună cum că ar fi încă viu, încât, după 

moarte, conducătorul a fost ţinta mai multor atentate decât în timpul 

vieţii. Despre Fidel Castro, legendele umblă cu hergheliile. Adevărul şi 

ficţiunea s-au împletit atât de strâns, încât, oricât te-ai sforţa, nu mai dai 

nici de cap, nici de coadă. A circulat un zvon cum că, în timpul unui atac, 

El Lider Maximo l-ar fi sugrumat cu propriile sale mâini pe atacator. 

Istoria aceasta n-ar fi avut prea multe cu fantasticul dacă atacatorul 

menţionat n-ar fi fost însuşi eternul revoluţionar. 

 Acum e chiar oarecum jenant când nu-ţi dau târcoale vreo doi-trei 

ucigaşi în serie. A avea propriul tău ucigaş nu e nimic altceva decât o 

dovadă a valorii şi a recunoaşterii. Socoteşte că te-ai făcut de râs dacă nu 

s-a tras asupra ta măcar o dată cu bazooka ori n-ai nimerit sub o rafală de 

mitralieră. Nu sunt puţini azi din aceia care nici pipi nu se duc să facă 

fără un lunetist personal. Zău că e jenant, în zilele noastre, să te descurci 

fără un urmăritor, dacă nu un membru Hamas ori Al-Qaeda, atunci măcar 

un creditor ori un psihoterapeut personal. În cel mai rău caz, trebuie să 

aştepţi când nevastă-ta are să-ţi declare război sfânt. Ei, dar dacă nu-i nici 

una, nici alta, nici a treia, atunci pardon!, nimeni nici măcar n-are să se 

apuce să te ucidă şi nici jihad n-are să-ţi declare. De altfel, de izbândă şi 

noroc a avut mereu parte numai Vespasian
49

. 

 Pe scurt, unicitatea experienţei lumii contemporane constă, mai 

întâi şi-ntâi de toate, în aceea că, în momentul de faţă, la om e stârpit 

însuşi gândul la liberul arbitru, gând care reprezintă piatra de temelie a 

acestei lumi. O-o, păi ăsta e un discurs demn de Miss America! Or, 

libertatea este atunci când vrei să treci Rubiconul şi, poftim, treci 

Rubiconul. Vrei să arunci zarurile – arunci zarurile. Vrei să dansezi 

ultimul tango la Paris – dansezi ultimul tango la Paris
50

... şi nu pentru că 

eşti forţat s-o faci. Asta e părerea mea şi, fie să se ridice împotriva mea 

                                                 
49 Cf. Tacitus, Istorii, IV, 81. 

50
 Ultimul tango la Paris – film de Bernardo Bertolucci, cu Marlon 

Brando şi Maria Schneider în rolurile principale, care a suscitat vii 

controverse la nivel internaţional din cauza unor scene erotice explicite, 

dure, chiar violente. 
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nu un singur ninja, ci toată ninjimea, totuna am să rămân neclintit în 

convingerea mea. La fel se prezintă şi doctrina filosofico-teologică 

modernă, dacă vreţi, noua teodicee... Tocmai de aceea, în prezent, nu se 

întâmplă minuni. Mai exact, minunile sunt deja considerate o normă. De 

aceea, miile de devieri şi de metamorfoze de toată mâna nu miră pe 

nimeni. Acelaşi lucru se poate spune şi despre mutaţiile religioase. Căci, 

de fapt, e ceva timp de când Iisus Christos stă în poziţia lotusului, 

Buddha e răstignit pe cruce, iar Mahomed şi-a pus muntele ca amanet la 

muntele de pietate. Atât numai că papa de la Roma nu începe nicidecum 

să facă ouă. Şi cine are să se mire dacă are să se întâmple? Nimeni, 

fireşte, fiindcă ceea ce s-a săvârşit se va transforma într-o clipă în normă 

şi obişnuinţă. Unde mai pui că, în curând, savanţii suedezi vor începe, 

probabil, să afirme că Maica Tereza a fost un travestit, şi va apărea o 

nouă trupă punk glamour cu numele Depeche Modern Talking. Ce mai 

tura-vura: fie că eşti răstignit, fie că faci ouă, e tot un drac! Una din două: 

trebuie să fii ori ucigaş, ori ţinta lui. Ce-i drept, se întâmplă şi sinucideri 

– acum chiar şi în farmacii se vând centuri de shahid – , dar, deocamdată, 

cazurile astea sunt atât de rare, încât nu pot fi considerate o legitate. Şi, la 

drept vorbind, sinucigaşul e ca un şampon-balsam, 2 în 1. 

 

*Din volumul Kafka Instant, în curs de apariţie la editura Cartier. 

 

Traducere din limba rusă de Dorin Onofrei 
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Un calendar al personalităţilor din Neamţ (restrâns) 
 
IANUARIE 

■ 2/1848 – n. Dimitrie Vulpian, la Români, Neamţ (d. 22. 09. 1923, Sinaia). 

Compozitor, muzicolog, folclorist. Şcoala Domnească (Roman), Liceul Naţional şi 

Conservatorul de Muzică (Iaşi), Italia (îl cunoaşte pe Giuseppe Verdi). Distincţii: 

Medalia de Aur a Conservatorului din Iaşi (1967); Bene-Merenti cl I (1880); Premiul 

Academiei Române pentru lucrarea „Muzica populară‖ (1886), precum şi alte medalii la 

Paris.  

■ 4/1943 – n. Doina Daşchievici, la Bacău. Institutul de Arte Plastice din Iaşi. 

Profesoară în Piatra-Neamţ. Membră al UAP. Expoziţii în ţară (Bacău, Bucureşti, Iaşi, 

Oradea, Piatra-Neamţ, Satu Mare, Suceava, Târgu-Mureş şi în străinătate (Bruxelles, 

Budapesta, Chişinău, Veneţia). Distincţii: Premiul „Aurel Băeşu‖; Marele Premiu al 

Ministerului Culturii; „Omul anului‖ 2005. 

■ 8/1931 – n. Victor Pată, la Galaţi. Jurist, dr. în drept (1883) cu teza „Mijloace de 

prevenire şi combatere A infracţiunilor săvârşite de minori‖. Preşedinte de tribunal 

(Botoşani şi Neamţ). Membru al Societăţii Ştiinţifice de Drept din România. A elaborat 

peste 30 de lucrări şi a participat cu comunicări la reuniuni de specialitate din ţară şi la 

Geneva, Elveţia. 

■ 9/1896 – n. Aurelia Ghiaţă-Vasiliu, la Piatra-Neamţ. (d. 1972, Bucureşti). 

Academiei de Arte Frumoase Iaşi. Expoziţii: Salonul Oficial de Arhitectură şi Arte 

Decorative (Premiul I), Barcelona (medalie), Paris (1937), New York (1939), Milano 

(1940, 1957), Bienala de Arte Decorative Bucureşti (1954, 1956). În 1970, donează 

statului român întreaga colecţie de lucrări şi imobilul spre a deveni Casa-Muzeu. O 

parte din creaţiile artistei se află în Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ (Sala Tapiseriilor). 

Titlul de Artist Emerit. 

■ 10/1925 – n. Emil Leahu, la Bacău. Autor de manuale şcolare (Limba şi literatura 

română cl. a X-a (1978), coautor la manualul pentru cl. a XI-a (1993). Facultatea de 

Filologie a Universităţii din Bucureşti. Profesor şi inspector şcolar în Bacău., şi la 

Liceul „Calistrat Hogaş‖ din Piatra-Neamţ (1961), preşedinte al Filialei Neamţ a 

Societăţii de Limbă şi Literatură Română. Vol. „Poetică şi stilistică pentru elevi, 

studenţi şi profesori. Sinteze teoretice şi comentarii‖, Bacău, 1999 (în colab.). 

■ 11/1947 – n. Viorel Grimalschi, la Podoleni Neamţ. Artist plastic. Institutul de Artă 

Plastică „Nicolae Grigorescu‖. Expoziţii în ţară (Alba-Iulia, Bucureşti, Buzău, Craiova, 

Timişoara) şi peste hotare (Ankara, Belgrad, Bremen, Glasgow, Helsinki, Kiev, Londra, 

Moscova, Sofia, St. Petersburg, Valencia, Varşovia, Veneţia, Vladivostoc). 

■ 13/1874 – n. Ioan Grinţescu, la Broşteni, Neamţ (1. 07. 1963, Bucureşti), profesor 

univ. dr., membru al Academiei Române (1948). Liceul Petru-Rareş (ca elev, practicant 

la Farmacia Vorel), Şcoala superioară de Farmacie din Bucureşti, studii la Gneva 

(1900). Dr. în botanică (1900). Asistent şi docent la Universitatea Helvetica. În ţară; 

profesor la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău. Din 1919, profesor la 

Universitatea „Dacia Superioară‖ din Cluj. În 1936, revine la Bucureşti. Autor de studii 

şi tratate („Botanică generală‖, 1939). Distins cu Premiul Academiei.  

■ 14/1929 – n. Ion Iliescu, la Horia, Neamţ. Prof. univ. dr. în filosofie (1970), sociolog, 

scriitor. Liceul „Roman-Vodă‖, Facultatea de Filozofie., lector la Universitatea  din 

Timişoara Din 1962. Studii şi articole în diferite reviste (istoria esteticii româneşti; 
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istorie şi critică literară; culegeri de folclor; ; bibliofilie ş. a.). Lucrări: „Curs de estetică 

generală‖ (1978); „Academia Română şi Banatul‖ (1983).  

■ 15/1889 – n. Antohi Jean la Roman (d. 1944, Italia). Economist, ziarist. Dr. în ştiinţe 

economice şi consulare, la Roma. Studii: Liceul „Roman –Vodă‖; Facultatea de Litere 

şi Filosofie din Bucureşti. Debut în presă (1911). Şef al Biroului Român de Presă în 

Italia, ataşat comercial, pe rând: la Roma (1924-1925), în Elveţia (1925-1930) şi în 

Belgia (1931), Fondator al Ziarului „Ranassegna Italo-Romena‖. Colaborări: „La Sera‖, 

„Revista Bancară‖, „Buletinul Societăţii Geografice Italiene‖. Redactor la „Neus 

Züricher‖ (Elveţia). Director al Revistei „Italia Nei Comerciala e Industrie‖. Membru al 

Asociaţiei „Lombardia‖, a ziariştilor din Milano. Volume: „Nicolae Iorga. Storia dei 

romeni e dela lora civilita‖ (1920). A tradus: „La Romania‖ 1921; „La situazione 

economica dela Romania‖  Milano, 1924. 

■ 15/1896 – n. Constantin Ivanovici, la Piatra-Neamţ (d. 24. 02. 1978, Bucureşti), 

operator cinematografic, proiecţionist, reporter de front (1916-1918), realizator de 

documentare, corespondent, la Bucureşti, al jurnalului „Paramount News‖ (1927-1931), 

preşedinte al Uniunii Caselor de Filme (1937-1938), şef al Serviciului de import şi 

difuzare de filme al ONC (1941-1944), operator la Serviciu cinematografic al Armatei 

(1949-1951) şi Studioului Cinematografic Bucureşti. autor al filmelor: „Vizita familiei 

imperiale ruse la Constanţa‖ (1914); „Intrarea în Capitală a trupelor aliate‖ (1918); 

„Vizita mareşalului Bodoglio în România‖ (1921); „Funeraliile lui I. I. Brătianu‖ 

(1927); „Războiul nostru sfânt‖ (1942). 

■ 15/1955 – n. Vasile Postolică, la Păstrăveni, Neamţ. Prof. univ. dr., la Bacău şi Iaşi. 

Matematician. Fost elev şi profesor la Liceul „Petru-Rareş‖. Peste 70 de lucrări din care 

mai mult de jumătate publicate în străinătate, pe toate meridianele. Inclus în ediţia a 16-

a a Who’s Who in the World (Ed. Marquis Who’s Who, 1998). Participant frecvent la 

sesiuni, conferinţe şi congrese de profil din multe centre ştiinţifice ale lumii, fiind unul 

dintre cei mai acerbi promotori ai ştiinţei matematice româneşti. Cetăţean de onoare al 

Municipiului Piatra-Neamţ.  

■ 16/1944 – n. Radu Boruzescu, la Secuieni, Neamţ. Scenograf. Institutul de Artă 

Plastică. Joacă în teatru şi film, ocazional. Premii pentru scenografia filmelor „Felix şi 

Otilia‖, „Cu mâinile curate‖, „Nuntă în cer‖ ş. a. Stabilit la Paris (1975), colaborează cu 

Lucian Pintilie („Revizorul‖), Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Radu Penciulescu ş. a. 

■ 16/1940 – n. Gheorghe Ioniţă, la  Piatra-Neamţ. Artist plastic. Institutul de Artă 

Plastică „Nicolae Grigorescu‖. Director al Studioului de Arte Plastice al Armatei 

Române (1981-1995). Expoziţii personale, în Bucureşti şi în cadrul Studioului Armatei, 

în ţară şi peste hotare (Cehia, Iugoslavia, Polonia, Rusia, Ungaria). 

■ 17/1829 – n. Anton Naum, la Iaşi (d. 27. 08. 1917, Iaşi, înmormântat la Cîndeşti, 

Neamţ, unde avea moşia, conacul şi o bibliotecă bogată.). Prof. univ., poet, prozator şi 

traducător. Academia Mihăileană din Iaşi, iar la Paris: Facultatea de Litere de la 

Sorbona, Collège de France  (1858-1865), fără licenţă. În ţară, profesor la mai multe 

şcoli din Iaşi, inspector şcolar pentru mai multe judeţe, printre care şi Neamţ. Din 1897, 

profesor la Universitatea din Iaşi. Membru al Societăţii „Junimea‖ (1872), ţi debutează 

cu poezii şi traduceri din limba franceză. Volume: „Traduceri‖ (1875); „Aegri somnia‖ 

– un poem (1976); „Versuri‖ (1980); „Povestea vulpei‖ (1903) ş. a. Membru 

corespondent (1887) şi titular (1893) al Academiei Române.  

■ 17/1977 – n. Laurenţiu Dimişcă, la Piatra-Neamţ. Liceul de Artă „Victor Brauner‖ şi 

Universitatea de Artă Cluj-Napoca. Expoziţii personale: Bacău, Bârlad, Bucureşti, 

Galaţi, Sibiu, (în ţară), Belgia, Franţa, Italia, SUA. Lucrări de artă monumentală în 

tehnica sgraffito: Cluj-Napoca, Dealul Mare, Piatra-Neamţ.    
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■ 18/1898 – n. F. Brunea-Fox (Filip Brauner), la Roman. (d. 12. 06. 1977, Bucureşti). 

Gazetar, traducător. Liceul Naţional din Iaşi. Stabilit în Bucureşti la sfârşitul Primului 

Război Mondial. A semnat în „75 H. P.‖, „Punct‖, „Puntea de Fildeş‖, „unu‖, 

„Integral‖, „Contimporanul‖. Profesionist recunoscut în redacţiile: „Dimineaţa‖ şi 

„Adevărul‖). Volume: „Cinci zile printre leproşi‖, „Oraşul măcelului‖, „Hârca piratului. 

Peisaje dunărene‖, „Reportajele mele‖, „Memoria reportajului‖. 

■ 18/1923 – n. Iordache Olteanu, la Piatra-Neamţ. Poet, dirijor de fanfare, de coruri şi 

de formaţii orchestrale de elevi şi al Fabricii „Reconstrucţia‖.: Şcoala de Muzică 

militară Sibiu ((1944). A fost unul din iniţiatorii Şcolii de Muzică din Piatra-Neamţ 

(1961). Membru al Cenaclului literar „Petrodava‖. Debutat în „Convorbiri literare‖ 

(1981). Colaborări:: „Ceahlăul‖, „Flacăra‖, „Aschi‖. În antologii: „Arbori de lumină‖, 

„Gânduri înfrăţite‖, „Viaţă şi interferenţe‖. Volume: „Patimile singurătăţii‖, „Crucea de 

fum‖, „Spre hotarul tăcerii‖, „Rănile nemilosului timp‖, „Frigul din sânge‖. 

■ 19/1806 – n. Alecu (Alexandru) Donici, la Bezeni (azi, Donici), Orhei (d. 20. 10. 

1865, Piatra-Neamţ). Fabulist şi traducător. A studiat: acasă, din 1819, la Liceul Militar 

din Petersburg. În 11826, demisionează din armată. intră în administraţie, la Chişinău şi 

apoi la Iaşi (1835) la Epitropia Şcolilor. Din 1841, se stabileşte la Piatra-Neamţ, 

deţinând diferite funcţii în magistratură (la Iaşi) şi membru al Divanului Obştesc. În 

1855, împreună cu C. Negruzzi şi Gh. Asachi, în comitetul de conducere al Teatrului 

Naţional din Iaşi. 

■ 20/1949 – n. Constantin Pricop, la Piatra-Neamţ. Poet, critic şi istoric literar. 

Facultatea de Filologie. Redactor-şef al Revistei „Alma Mater‖ (1971-1972), diferite 

posturi la „Convorbiri literare‖. Cadru didactic universitar la Suceava (1991), la Iaşi 

(din 1992). Redactor-şef la publicaţiile „Sud-Est‖ (1991-1992) şi „Continent‖ (din 

1999). Colaborări: „România literară‖, „Cronica‖, „Dacia literară‖, „Conntrapunct‖, 

„Steaua‖, „Contrafort‖ ş. a. 

■ 21/1883 – n. Jean Naum, la Roman, publicist şi prozator. Cursuri secundare şi 

universitare la Iaşi, transferat, probabil în capitală, unde îi apare teza de licenţă 

„Novaţiunea‖ 1901), susţinută la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Doctor: în drept 

(Liège) şi filosofie (Leipzig). Debutat cu o proză semnată Jean Naum Paraschiv, în 

„Foaia pentru toţi‖ (1897). avocat şi profesor la Focşani, apoi, în 1906, director al 

Penitenciarului de la Ocnele Mari. Avocat în Bucureşti, , ataşat de legaţie şi consilier 

juridic în delegaţia ce negociază, după război, tratatele de pace. Scrieri: „Cu aripile 

întinse. Amintiri din estompate vremuri‖ (1932), „Tâlcuirile bufniţei albe sau Religia 

aristocraţiei intelectuale‖ (1937), „Din volbura vremii. Însăilări‖ (1939), „Cântec în 

amurg‖ (1942). 

■ 22/1878 – n. Constantin Matasă, la Răpciune, Ceahlău Neamţ  (d. 3. 11. 1971). 

Preot, arheolog, memorialist. Seminarul Teologic din Roman, Facultatea de Teologie 

din Bucureşti. Preot în satul Bistriţa şi la Biserica Precista din Piatra-Neamţ. A pus 

bazele Muzeului de Arheologie din Piatra-Neamţ (1934). Săpături arheologice la 

Frumuşica, Izvoare, Calu, Traian, Piatra (Neamţ) şi Podeni, Târgu-Ocna (Bacău). 

Iniţiator al publicaţiilor „Noua Floare a Darurilor‖ (1924) şi „Memoria antiquitatis‖ 

(1964). Opere: „Binele moral‖ (1904), „Călăuza Judeţului Neamţ‖ ( 1965), „Movila 

haiducului‖, roman (1938), „Câmpul lui Dragoş‖ (1934) ş. a.  

■ 23/1885 – n. Grigore Capşa, la Cândeşti, Neamţ (d. 1971, Piatra-Neamţ), Profesor 

de matematică. Liceul „Roman-Vodă‖ şi  Liceul „Petru-Rareş‖. Facultatea de Ştiinţe, 

Secţia Matematică, la Universitatea din Iaşi (1910). Licenţiat în drept (1914). Profesor 

la mai multe şcoli din ţară (Târgu-Jiu, Roman, Craiova, Caracal, Piatra-Neamţ (la 

Liceul „Petru-Rareş‖ şi Şcoala Normală de Băieţi „Gheorghe Asachi‖, la acestea două a 
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fost şi director). Articole în revistele de specialitate. Contribuţii la dezvoltarea teoriei 

curbelor. Autor al lucrării „Surmenajul şcolar‖ (1939) 

■ 24/1931 – n. Constantin Fântână, la Roman. Prozator. Liceul Militar din Iaşi 

(1948). Deţinut politic (1949-1955). Exmatriculat din facultate (1957). A terminat totuşi 

Facultatea de Matematică-Mecanică (Iaşi, 1971) şi va lucra, până în 1991, la Centrul de 

Fizică a Pământului şi Seismologie, coordonând activitatea Observatorului Seismologic 

de la Muntele Roşu. Este autorul romanului „Sentinţa‖. 

■ 25/1851 – n. Lascăr A. Vorel, la Piatra-Neamţ (d. 20. 06. 1902. Piatra-Neamţ). 

Farmacist. Finul lui Lascăr Catargiu, ispravnic de Neamţ, viitorul prim-ministru. 

Facultatea de Farmacie (1874). A luat în primire farmacia din Piatra-Neamţ în 1878. 

Este membru fondator al Societăţii Ştiinţifice Literare „Asachi‖ (decembrie 1880). 

Colaborator cu articole despre medicina populară în publicaţiile „Corespondenţa 

Provincială‖ şi „Asachi‖. 

■ 25/1925 – n. Traian Cicoare, la Vâgiuleşti, Mehedinţi. Publicist. Profesor la mai 

multe şcoli din Neamţ. Colaborator la toate publicaţiile cotidiene şi periodice din 

Neamţ. 

■ 26/1912 – n. Ion Rotaru, la Slobozia, Roznov, Neamţ (d. 1971, Bucureşti). Profesor, 

publicist. Licenţiat în filozofie. Director al cotidianului „Naţionalul Nou din Capitală‖. 

Colaborări: „Adevărul literar şi artistic‖, „Universul‖, „Curentul‖. Publică literatură 

pentru copii şi manuale şcolare,  o parte în colaborare. 

■ 28/1932 – n. Emil Bucureşteanu, la Slobozia, Roznov, Neamţ. Facultatea de 

Filosofie a Universităţii Bucureşti. Redactor la ziarul „Flacăra‖ din Piatra-Neamţ., 

profesor la Liceul „Petru Rareş”, Colegiu  Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ. 

Volume: „Naiana şi Raşela‖, „Student în filosofie‖, „Pagini de dragoste‖, „Poeţi 

nemţeni‖ (Antologie), „Poemele iubiri‖, Povestiri‖, „Cronici, eseuri‖ş. a.  

■ 28/1943 – n. Florina Cercel, la Piatra-Neamţ. Absolventă a I. A.T. C. Bucureşti 

(1964), actriţă la Teatrul Naţional Bcureşti. Filme: „Fraţii‖, „Filip cel Bun‖, „Dincolo de 

pod‖, „Prin cenuşa imperiului‖, „Marele singuratic‖, „roşcovanul‖, „Iarna bobocilor‖, 

„Dincolo de orizont‖„Dumbrava minunată‖, „Crucea de Piatră‖ ş. a. Peste 150 de roluri. 

a interpretat pe scenă . 

■ 28/1974 – n. Liviu-Adrian Apetroaie, la Vadul Moldovei, Fălticeni. Şi-a petrecut 

copilăria la Târgu-Neamţ, unde a frecventat şi clasele I-VIII. Facultatea de Filozofie, 

Iaşi. Membru al US. Cărţi: „Alegorii sub papirus‖; „Geometria deşertului‖, „Oglinda 

sumară‖, „Sadoveanu şi Iaşii (1904-2004), album foto-documentar, „Minutul de 

prelungire‖ (publicistică).  

■ 30/1944 – n. Vasile-Doru Ulian, la Frătăuţii noi, Suceava. Artist plastic. Facultatea 

de Arte Plastice din Bucureşti (1965). Profesor la Borca şi în Piatra-Neamţ. Preşedinte 

al Filialei Neamţ a U. A. P. (1990-1992). Expoziţii personale la Iaşi, Bacău, Bucureşti. 

Prezent cu lucrări în peste 70 de expoziţii judeţene, bienale, saloane naţionale, de grup. 

Lucrări în colecţii de stat şi particulare în ţară şi în străinătate. Premiul U. A. P. la 

Saloanele Moldovei (Bacău, 1991). Participat la 12 tabere de pictură.  

■ 31/1882 – n. Sidonia Hogaş, la Piatra-Neamţ (d. 19. 04. 1976, Piatra-Neamţ). 

Profesoară, memorialistă. Fiica lui Calistrat Hogaş. Studii, la Piatra-Neamţ, cu dascăli 

străluciţi, Conservatorul din Iaşi, având-o profesoară pe Florica Mezincescu. A profesat 

la Ploieşti, iar după Război, la Piatra-Neamţ (Şcoala Particulară de Fete „Eugenia 

Popovici şi Valentina Focşa‖ ce va deveni Liceul de Fete, în prezent, Colegiul „Calistrat 

Hogaş‖ şi Şcoala Normală de Băieţi „Gh. Asachi‖. În casa părintească, organizează o 

cameră, pentru vizitare, dedicată memoriei tatălui (septembrie 1939), în 1940, publică 
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„Tataia – Amintiri din viaţa scriitorului Calistrat Hogaş‖. A donat statului casa 

părintească pentru a fi restaurată şi organizată ca muzeu memorial (1967).  

 

FEBRUARIE 

 

■ 1/1929 – n. Grigore Caraza la Poiana Teiului, Neamţ. Învăţător. Condamnat de mai 

multe ori a făcut peste 21 de ani de închisoare. A reuşit, la 50 de ani să obţină diploma 

de bacalaureat. În 1980, a emigrat în Statele Unite de unde a revenit în ţară în 2001. 

Petre Ţuţea era de părere că, în închisoare, G. C. şi-a exercitat profesia se român. 

Experienţa de temniţă grea în închisorile comuniste a transpus-o în cartea Aiud 

însângerat, un document tulburător despre ceea ce a însemnat holocaustul roşu în 

România. În 2007, i s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-

Neamţ.  

■ 2/1853 – n. Nicu N. Albu, la Piatra-Neamţ (d. 31. 05. 2008, Piatra-Neamţ. Academia 

Mihăileană Iaşi. Facultatea de Medicină din Berlin. S-a ocupat cu exploatarea de păduri. 

Arendaş. Primar al oraşului natal (1901-1904, 1907), prefect (1885-1888; 1995-1999), 

deputat şi senator. A amenajat Parcul Cozla, a introdus curentul electric în oraş, a 

sprijinit apariţia publicaţii lor: „Mişcarea‖, „Propăşirea‖, „Munca‖.  

■ 2/1944 – n. Violeta Lăcătuşu, la Asău, Bacău. Profesoară, scriitoare, artist plastic. 

Facultatea de Filologie, Iaşi (1967). Din 1956, locuieşte în Roman. Colaborări: 

„România literară‖, „Cronica‖, „Ateneu‖ „Antiteze‖, „Analele‖ Universităţii ieşene. 

Volume: „Simurgul‖, „Iniţiere astrală‖, „Jocul destinului‖ „Taifunul îşi ascute dinţii‖. 

■ 2/1946 – n. Nicolae Boghian, la Ghigoieşti, Neamţ. Poet, prozator. Militar de carieră. 

Redactor la „Viaţa militară‖/„Viaţa armatei‖ (1980-2000) Scrieri: „Ofranda mişcării‖, 

„Miracolul munţilor‖, „Sunet în Epidaur‖, „Tropotele tăcerii‖, „Lupii Siberiei‖. 

■ 3/1931 – n. Gheorghe Vadana, la Poiana Largului, Neamţ). Artist plastic. Facultatea 

de Arte Plastice, Iaşi (1967). Membru U. A. P. Prof. de desen, inspector şcolar, director 

de şcoală (1967 – 1993). Participant la taberele de creaţie din ţară şi la Tabăra 

Internaţională UNICEF, Ulmenof – Hamburg (1972). Expoziţii personale: Hamburg, 

Strassbourg, Ungaria, Spania, Târgu-Mureş.Expune anual al galeriile din Piatra-Neamţ 

şi la toate expoziţiei  Filialei, la Voroneţiana, Galeria „Cupola‖ Iaşi, Bucureşti, 

Chişinău, Bacău, Galeria Teatrului Naţional Bucureşti, Bienala „Lascăr Vorel‖. 

Distincţii: Diploma de Onoare a Comitetului de Cultură Neamţ şi Premiul „Lascăr 

Vorel‖ pentru pictură. 

■ 4/1934 – n.  Marin-Marcel Dragotescu, la Craiova (d. Piatra-Neamţ). Profesor, autor 

de cărţi cu conţinut istoric, publicist. Facultatea de Istorie Bucureşti (1967). Director al 

Muzeului de Istorie din Bicaz, vicepreşedinte al Comitetului de Cultură şi Artă Neamţ. 

Scrieri: „Ghid turistic al Judeţului Neamţ‖, „Palatul Cnejilor şi Mănăstirea Dură‖, 

„Piatra-Neamţ – mic îndreptar turistic‖, Muzee şi colecţii din Judeţul Neamţ , „Drumuri 

la mănăstiri moldave‖, „Monumente istorice şi de arhitectură din Judeţul Neamţ‖ (în 

colab.) Colaborări: „Ateneu‖, „Ceahlăul‖, „Contemporanul‖, Acţiunea‖, „Credinţa 

Neamului‖, „Asachi‖ ş. a.‖ 

■ 6/1930 – n. George Podani, la Suceava. Profesor. Facultatea de Filozofie. Asistent 

universitar (1954- 1958).Director al Casei Creaţiei Populare din Neamţ. Inspector la 

Comitetul de Cultură şi Artă cu probleme de artă (1968-1990); a contribuit la 

organizarea Stagiunilor muzicale, a Vacanţelor Muzicale şi numeroase expoziţii de artă 

plastică. Colaborări: „România literară‖, „Contemporanul‖, „Ateneu‖, „Asachi‖, 

„Ceahlăul‖ ş. a. 
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■ 7/1921 – n. Alexandru Iftimie, la Gârcina, Neamţ. Profesor. Facultatea de Filologie, 

Bucureşti. Debut în Revista „Apostolul‖, pe când era elev al Şcolii Normale din Piatra-

Neamţ (1938) şi a colaborat cu versuri şi proză la: „Piatra Socialistă‖, „Flacăra‖, 

Ceahlăul‖, „Steagul Roşu‖, „Gazeta învăţământului‖. Volume: „Monografia Liceului 

«Petru-Rareş»‖, „Prin şcolile timpului meu‖. 

■ 7/1932 – n. Virgil Răzeşu, la Brăila. Dr. în medicină. Prozator. Institutul de 

Medicină, Iaşi. Din 1963, medic primar, şef de secţie chirurgie, la Piatra-Neamţ. 

Membru al unor organizaţii ştiinţifice sau profesionale din România şi internaţionale. 

Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra Neamţ. Cărţi de specialitate: „Cchirurgie 

generală – probe practice pentru examene şi concursuri‖, „Profesorul Ion Juvara – 

dascăl şi promotor al chirurgiei româneşt‖, „Gastrectomia totală în cancerul gastric‖, 

cap. în „Enciclopedia cancerului‖, vol. XII, „Chirurgie generală – vademecum pentru 

examene şi concursuri‖. Beletristice: „Spectru intim – din viaţa unui chirurg‖, „Trei 

bisturie care au revoluţionat medicina (în colab.), „Prin vămile vieţii‖ – roman, „Nuntă 

de aur‖ – poezie şi proză, „Tratat de deflorare‖. Vol. „Cetăţeni de onoare ai 

municipiului Piatra-Neamţ‖ 

■ 9/1884 – n. Panaite Popovici, la Bacău (d. 29. 11. 1949, Piatra- Neamţ). Profesor şi 

director la mai multe şcoli din Piatra-Neamţ, om politic (deputat, senator), publicist. 

Facultatea de Ştiinţe (Geografie). Cărţi: „Geografia Judeţului Neamţ‖, „Geografia 

economică‖, „Din Cronica lui Şincai‖, „Lui C. Meissner. Omagiu‖. 

■ 10/1879 – n. Leon Mrejeru, la Cotârgaşi, Broşteni, Neamţ – 14. 10. 1945, Mizil). 

Institutor, autor de manuale şcolare,folclorist. Unul dintre iniţiatorii Cercului 

„Deşteptarea Sătenilor‖ care a editat „Calendarul Gospodarilor săteni‖. Colaborări la 

majoritatea revistelor din ţară. Scrieri: „O călătorie în Transilvania‖, „O carte pentru 

tineretul de la sate‖, Şezătoare ţărănească‖ – teatru, „Din Basarabia. Note şi impresii‖, 

„Mănăstirea Bistriţa‖ ş. a. 

■ 10/1918 – n. Iustin Pârvu, la Poiana Largului, Neamţ. Arhimandrit. Şaptesprezece 

ani în închisorile comuniste. A întemeiat Schitul Sfinţii „Arhangheli Mihail şi Gavril‖. 

Autor al vol. „Daruri duhovniceşti‖ şi al mai multor interviuri acordate scriitorului 

Adrian Alui Gheorghe. 

■ 10/1930 – n. Ioanichie Bălan, la Stăniţa, Neamţ (d. 22. 11. 2007). Institutului 

Teologic Universitar, Bucureşti. Volume: „Patericul românesc‖; „Vetre de sihăstrie 

românească‖; „Mărturii româneşti la Locurile Sfinte‖;  „Convorbiri duhovniceşti‖, 

„Călăuza ortodoxă în biserică‖, „Călăuza ortodoxă în familie‖; „Părintele Paisie 

duhovnicul‖; „Părintele Cleopa duhovnicul‖; „Convorbiri cu teologi ortodocşi străini‖; 

2Vieţile Sfinţilor‖  (reedit. 12 vol.). 

■ 12/1894-1967 – n. Otilia Cazimir la Cotu-Vameş, Roman. Neamţ (pseud. Alexandrei 

Gavrilescu; d. 8.06. 1967, Iaşi). Membră a Societăţii Scriitorilor Români (1929). 

Inspector în Direcţia Generală a Teatrelor (1937 – 1947). Debut în Însemnări ieşene 

(1919), în volum cu Lumini şi umbre – poezii (1923). A scris: literatură pentru copii, 

memorialistică, traduceri. Premiul Academiei Române, Premiul „Femina-Vie 

Heureuse‖, Premiul Naţional pentru Poezie, Premiul SSR. Volume:  „Lumini şi umbre‖; 

„Unchiul din America‖; „Fluturi de noapte‖; „Grădina cu amintiri şi alte schiţe‖; 

„Cântec de comoară‖; „Jucării‖; „În târguşorul dintre vii…‖; „Baba iarna intră-n sat‖; 

„Prietenii mei scriitori…‖; „Scrieri în proză‖ ş. a. 

■ 13/1888 – n. A. L. Zissu, la Piatra-Neamţ (d. ? Israel). Scriitor. A redactat, în 

colaborare, Revista „Hamechitz‖ (Deşzeptătoruil), iar la Iaşi „Floarea albastră‖. Cu 

Gala Galaction şi dr. Alcazi, revista „Spicul‖. Cotidianul evreiesc „Mântuirea‖ (1919). 
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Scrieri: „David Bradeis‖ – piesă de teatru; „Spovedania unui candelabru‖, „Ereticul de 

la M-rea Neamţ‖; „Marcu sân Marcu‖; „Calea calvarului‖ – romane ş. a. 

■ 13/1937 – n. Constantin Grasu, la Tarcău, Neamţ. Geolog, prof. univ. dr. (1969). 

Facultatea de Feografie-Geologie, Iaşi. A lucrat în învăţământ, la Muzeul de Ştiinţele 

Naturii din Piatra-Neamţ, cercetător la Staţiunea „Stjarul‖, cadru didactic universitar. 

Peste 100 de lucrări publicate în presa de specialitate şi mai multe volume în nume 

propriu şi în colaborare. Două volume de memorialistică: „Vacanţe pierdute‖ şi 

„Vacanţe recuperate‖. 

■ 13/1955 – n. Alexandru Dabija, la Piatra-Neamţ. Regizor. Absolvent al Institutului 

de Artă Teatrală şi Cinematografie, Bucureşti. Regizor la T. T. şi Teatrul Giuleşti 

(Odeon), la ultimul, şi director. A montate multe spectacole în ţară şi a fost răsplătit cu 

premii.. 

■ 14/0931 – n. Gheorghe Achiţei, la Dobreni, Neamţ. Sociolog marxist. Şcoala de 

Literatură „Mihai Eminescu‖ şi Facultatea de Filologie, Bucureşti, doctor în filozofie, la 

Universitatea „Lomonosov‖, Moscova, specializare postuniversitară (Roma). A fost 

profesor de estetică şi rector (Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu‖). Redactor 

(„Contemporanul‖ „Tânărul scriitor‖), redactor şef-adjunct („Luceafărul‖), redactor-şef 

(„Amfiteatru‖). Colaborări: „Era socialistă‖, „Revista de filozofie‖, „Gazeta literară‖. 

Membru al U. S.. Distins cu Ordinul „Meritul Cultural‖, Ordinul Steaua R. S. R.. 

Premiul Academiei R. S. R.. Volume: „Problema categoriilor estetice‖; „Frumosul şi 

valoarea estetică‖; „Ce se va întâmpla mâine?; „Artă şi speranţă‖ ş.a. în colab. 

■ 14/1958 – n. Vasile Spiridon, la Căciuleşti, Neamţ. Critic literar, eseist. Facultatea de 

Limba şi Literatura Română, Bucureşti. Debut în SLAST (1989). Doctor în filologie 

(2003). Profesor la Universitatea din Bacău. Colaborează la majoritatea revistelor 

literare. Volume: „Cuprinderi‖;  „Nichita Stănescu. Monografie…‖; „Viziunile 

«învinsului de profesie» Nichita…‖; „Perna cu ace vol. I …‖; „Gellu Naum. 

Monografie…‖; „Înscrierea pe orbită…‖.  

■ 15/1823 – n. Mihail Ştefănescu-Melchisedec, la Gârcina, Neamţ. Seminarul de la 

Socola. Primeşte schisma monahală sub numele de Melchisedec (24 12. 1843). 

Inspector al seminarului. Este trimis la Kiev (1848) pentru a studia teologia; la 

absolvire, „magistru în teologie şi litere al Facultăţii‖. Rector al Seminarului Teologic 

Huşi (1856). la este Ales în Divanul ad-hoc al Moldovei (29 12. 1859). Ministru al 

cultelor în guvernul condus de Mihail Kogălniceanu. Episcop de Roman (1879). 

Membru al Academiei Române (10. 09. 1870). Volume: „Un episod diplomatic‖; 

„Biblioteca d-lui Sturza la Miclăuşeni‖; „Istoria răscolnicilor; ‖Cronica Romanului şi a 

Episcopiei‖; „Inscripţia de la Mănăstirea Războieni‖. 

■ 15/1834 – n. Vasile A. Urechiă, la Piatra, Ţinutul Neamţ (22. 11. 1901, Bucureşti). 

Academia Mihăileană, Facultatea de Litere – Sorbona. Prof. univ., istoric, membru al 

Academiei Române. Scoate gazeta „Opiniunea‖ (Paris). Diferite funcţii în instituţii de 

stat (director, inspector, ministru). Pune bazele societăţii şi revistei „Ateneul Român‖ 

(1860). Membru fondator al Societăţii Literare Române (Academia). A colaborat la 

multe publicaţii din epocă. A publicat studii istorice, memorii, teatru, legende, 

bibliografii. 

■ 15/1886 – n. Ioan Drăgan, Hoiseşti, la Mărgineni, Neamţ (d. 26. 11. 1937), Piatra-

Neamţ). Profesor reputat. Facultatea de Litere şi filozofie, Iaşi. Specializare la Viena. A 

profesta la Râmnicu-Vâlcea, Piatra-Neamţ (Liceul „Petru-Rareş‖ şi Şcoala Normală 

„Gheorghe Asachi‖). Membru al redacţiilor revistelor „Petrodava‖, „Preocupări 

Didactice‖. Scriere: „Duşmanul nostru, copilul‖ 
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■ 15/1889 – n. Jean Antohi la Roman (d. 1944 Italia). Facultatea de Litere şi Filozofie 

din Bucureşti. Dr. În ştiinţe economice şi consulare, la Roma. Debut în presă (1911). 

Şeful Biroului Român de Presă în Italia, apoi ataşat comercial, la Roma, în Elveţia şi în 

Belgia (1924-1931). Fondator al Ziarului Ranassegna Italo-Eomena. Colaborator: 

Buletinul Societăţii Geografice Italiene, Revista Bancară,  La Sera. Redactor la Neus 

Züricher (Elveţia). Director al Revistei Italia Nei Comerciala e Industrie. Membru al 

Asociaţiei Ziariştilor din Milano „Lombardia”. Cărţi: „Nicolae Iorga. «Storia dei 

romeni e dela lora civilita»‖; „La Romania‖; „La situazione economica dela Romania‖. 

■ 15/1955 – n. Mircea Bostan, la Bacău. Poet, publicist. Academia de Înalte Studii 

Militare. Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universităţii „Spiru Haret‖. Debut în 

„Orizonturi Ostăşeşti‖ (1974). Premii, la diverse concursuri. Membru al U.S.R. Scrieri: 

„Sabia cu lunetă‖; „Dimineaţa adormiţilor‖; „Alb umed‖; „Chirurgia cuvintelor‖; „Cu 

Dumnezeu înainte şi dracu‘-n cârcă…‖ ş. a.  

■ 19/1950 – n. Liviu-Ioan Stoiciu, la Dumbrava Roşie, Neamţ. Poet, prozator, 

publicist. Studii de filologie şi filozofie neterminate, a practicat diverse meserii de la 

profesor suplinitor la vagonetar în mină, bibliotecar… Diferite funcţii în conducerea 

publicaţiilor „Contrapunct‖, „Viaţa Românească‖ şi „Cotidianul‖. Debut poetic în 

„Steagul Roşu‖, Bacău (1967), iar editorial cu „La fanion‖ (1980), distins cu Premiul U. 

S. A colaborat la diverse reviste literare. Alte cărţi: „Inima de raze‖; „Când memoria va 

reveni‖; „O lume paralelă0‖; „Poeme aristocrate‖; „Singurătatea colectivă‖; „Undeva la 

Sud-Est‖; „La plecare‖.  

■ 21/1868 – n. Panaite Criveţ, la Rediu, Neamţ (d. 1948, Piatra-Neamţ). Profesor, 

publicist. Facultatea de Litere şi Filozofie. A fost profesor la mai multe şcoli din ţară şi 

la Liceul „Petru-Rareş‖. Prefect de Neamţ, senator şi deputat, A vorbit la dezvelirea 

statuii lui Kogălniceanu din Piatra-Neamţ (19. 05.1913). Text publicat în broşură. 

■ 21/1901 – n. Vasile Găbureanu, la Răţeni, Schiu-Frumoasa, Tazlău, Neamţ (d.1986, 

Piatra-Neamţ).Învăţător. Şcoala Normală „Vasile Lupu‖, Iaşi. Inspector în Minister şi în 

Neamţ şi Câmpulung-Moldovenesc. Unul dintre fondatorii Revistei „Apostolul‖. A 

publicat „‖Limba românească şi credinţa strămoşească‖ (broşură). 

■ 21/1925 – n. Sofia Burculeţ, la Români, Neamţ. Profesor emerit, publicist. Facultatea 

de Pedagogie şi Psihologie, Bucureşti. inspector şcolar, director al Casei Corpului 

Didactic Neamţ. A contribuit la apariţia Revistei „Preocupări didactice‖ (1970). 

Volumul „Rolul şi locul educatorului în procesul de modernizare a învăţământului‖ 

(1970).  

■ 21/1967 – n. Anda-Luiza Bogza, la Piatra-Neamţ. Solistă de operă. Conservatorul 

din Iaşi şi Academia de Muzică, Bucureşti (prof. Arta Florescu). Solistă a operei din 

Praga. Şi-a continuat studiile la Viena şi Berlin. Premiul I al concursului laureaţilor de 

la Viena. 

■ 21/1961 – n. Constantin Lăcătuşu, la Piatra-Neamţ. Inginer geofizician, alpinist. 

Facultatea de Geologie-Geografie, Bucureşti. Organizator a unor cluburi de alpinism în 

Bucureşti şi Piatra-Neamţ. Expediţii pe celor mai înalti munţi din lume. Membru al mai 

multor fundaţii şi asociaţii de profil. Deţinător al multor distincţii şi titluri.   

■ 24/1908 – n. Hary Brauner, la Piatra-Neamţ (d. 1989, Bucureşti). Prof. univ., 

folclorist, muzicolog. Conservatorul din Bucureşti, în paralel, student al Facultăţii de 

Litere şi Filozofie. Diverse funcţii în instituţii de învăţământ şi cultură. A fost deţinut 

politic. Colaborator la diverse reviste. Are o vastă operă: studii, compoziţii, exegeze 

muzicale şi de folclor. 

■ 26/1903 – n. Constantin Turcu, la Ivorul Alb, Buhalniţa, Neamţ (d. 29. 11. 1980, 

Iaşi). Istoric, memorialist, folclorist. Facultatea de Litere şi Filozofie, Bucureşti. A 
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editat: săptămânalul „Avântul‖ (colab  cu D. Stănescu),  „Anuarul Liceului «Petru-

Rareş»‖, autor a peste o mie de articole şi studii. Cărţi: „Preocupări de cultură 

regională‖ (3 vol.)‖; „Mănăstirea lui Iancu Coptin de la Hotin‖; „Schiturile de sub 

Ceahlău: Săhastru şi Cirăbucu‖, „Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 în 

Moldova‖ ş. a. 

■ 26/1913 – n. Teodor-Varahil Moraru, la Neagra Şarului, Suceava (d. 14. 06. 1999). 

Academia de Arte Frumoase, Iaşi. Arhimandrit, pictor, publicist. Printre studenţi care, 

conduşi de N. N. Tonitza, pictează Mănăstirea Dură (1935-1937). Debut expoziţional la 

Salonul Oficial al Moldovei (1943). A pictat mai multe biserici din Bacău, Neamţ şi 

Iaşi. A participat la Cenaclul literar „Petrodava‖. Volumul „Ecouri şi umbre în zări de 

lumină‖ (1995). 

■ 27/1951 – n. Elvira Gille, la Bicaz, Neamţ. Biolog. Facultatea de Biologie, Iaşi. 

Cercetător la Staţiunea de Cercetări „Stejarul‖. Membru al multor societăţi ştiinţifice din 

ţară şi de peste hotare. Autoare a multor lucrări ştiinţifice publicate în reviste de 

specialitate. 

■ 27/1958 – n. David Alexandru, la Piatra-Neamţ, (pseud. lui Mihai C. Constantin) 

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu. Debut în Revita Familia (1981). Colaborări la 

diverse reviste literare. Cărţi: „Geografii suprapuse‖; „Ideograme‖; „Căderea din 

baobab sau Sinucigaşul din arborele genealogic‖; „Calea – 13 poeme zen‖;  „Vitralii  

însingurate‖; „Vechi felinare/Old Street Lamps‖; „The moonlignt shadow‖; „Căderea 

din Baobab sau sinucigaşul din arborele genealogic/La caduta dal Baobab o il sucida 

dall albero genealogico‖.   

■ 28/1922 – n. Eugen Crăciun, la Piatra-Neamţ – 2001). Artist plastic. Academia de 

Arte Frumoase, Iaşi şi Institutul „Nicolae Grigorescu‖ Bucureşti. a participat la toate 

manifestările artistice anuale, republicane, festive, comemorative de pictură, grafică şi 

arte decorative. La Festivalul „Lascăr Vorel‖ (1974). La Expoziţii colective:Austria, 

Italia, Franşa, Cehoslovacia, URSS, India, China ş. a. 

■ 28/1939 – n. George Brăescu, la Ruseni-Răzeşi, Plopana, Bacău. Facultatea de 

Istorie-Filosofie Iaşi. Cadru didactic,,  inspector la Comitetul pentru Cultură şi Artă, la 

Casa Creaţiei Populare, ale Judeţului Neamţ. A iniţiat şi condus cenacluri literare din 

Neamţ. Este unul fondatorii Asociaţiei Teatrului Folcloric din România şi Republica 

Moldova, al Revistei „Ţara Hangului”, al mai multor fundaţii şi asociaţii culturale. 

Colaborator la diverse publicaţii. Consilier editorial, antologator, al multor cărţi de 

literatură şi folclor. Cărţi: „Panorama teatrului folcloric‖; „Dramaturgie folclorică 

ilustrată‖. 

 

MARTIE 

 

■ În martie 1999, a apărut seria nouă a Revistei Apostolul, ajunsă în iunie 2011 la 

numărul 138. 

■ 1/1788 – n. Gheorghe Asachi la  Heţa (d. 12. 11. 1869, Iaşi). Facultatea  de Filozofie, 

Litere şi Ştiinţe (1803-1804). A pus bazele învăţământului românesc. Legăturile sale cu 

Ţinutul Neamţ s-au concretizat în versuri, în proză sau în piese de teatru inspirate de 

mitologia locurilor; înfiinţarea primelor şcoli primare pe teritoriul de astăzi al Judeţului 

Neamţ (Roman, Piatra, şi Mănăstirea Neamţ), în timp ce a fost „referendariu al epitropiei 

şcoalelor‖ (1820-1849), În primăvara anului 1841, a deschis, la Văleni (azi anexă a 

oraşului Piatra-Neamţ) Fabrica de Hârtie „Petrodava‖, cunoscută şi sub numele de 

„moara lui Asachi‖. 
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■ 1/1841 – n. Mihai Burada, la Iaşi (d. 7. 11 1918, Roman). Biolog. Dr. în medicină, 

compozitor, profesor. Conservatorul, Iaşi, Facultatea de Medicină şi Ştinţe Naturale, 

Paris. În ultima parte a vieţii, s-a stabilit la Roman (prof. de geografie, la Liceul 

„Roman-Vodă‖). Membru fondator (1907) şi preşedinte al Societăţii Culturale „Miron 

Costin‖ din Roman (1907-1918). A creat peste 50 de opusuri. 

■ 1/1839, n. Ion Creangă, la Humuleşti (d. 31. 12. 1889, Iaşi). Considerăm că ar fi 

superfluă publicarea amănunţită a biografiei şi a operei scriitorului. Menţionăm doar că, 

în acest an (2011), s-au împlinit 130 de ani de când a fost publicată în Revista 

„Convorbiri Literare‖ prima parte a „Amintirilor din copilărie‖. 

■ 1/1931 – n. Elisabeta Bostan, la Buhuşi, Neamţ. Regizor de film. Prof. univ. Liceul 

de Fete din Piatra- Neamţ. Institutul de Teatru. A semnat regia la multe filme inspirate 

din universul copilăriei: „Năică‖, „Amintiri din copilărie‖, „Veronica‖ ş. a., fiind 

distinsă cu numeroase premii în ţară şi peste hotare. Printre iniţiatorii Festivalului de 

Film pentru Copii „Punguţa cu doi bani‖, Piatra-Neamţ (1980). 

■ 2/1895 – n. Eugen Relgis (pseud. al lui Eisig Siegler), la Iaşi (d. 03. 1987, 

Montevideo). Liceul „Petru- Rareş‖. Şcoala de Arhitectură, Bucureşti. Bibliotecar al 

Cercului „Libertatea‖. A înfiinţat Revista „Umanitatea‖, Iaşi (1920). Cu Ion Pas, a 

condus revistele „Cuget liber‖ şi „Umanitarismul‖ (1927-1930). Debut publicistic în 

ziarul Dimineaţa (1912). Publică, în multe reviste din ţară şi din străinătate, creaţiile 

sale literare, în versuri şi proză, dar şi multe articole pe teme sociale, umanitariste, ale 

iudaismului. În 1947 se stabileşte la Montevideo (Uruguay), unde va înfiinţa Editura 

„Humanidad”, şi unde va muri în 22. 03. 1987. 

■ 2/1939 – n. Mihail Dragu-Caina, la Ghindăoani, Neamţ. Biologie-Geografie, 

Bucureşti. Prof.,. prozator. Romane: „Trădarea zodiei‖, „Inimi frânte‖, „Flavian şi 

Rozalina (sau Prima lecţie)‖, proză scurtă: „Tornada‖, „Mirajul iubirii‖, „Povestiri 

despre oameni celebri‖, „Perle umoristice‖. 

■ 6/1924 – n. Aurel Buzilă, la Şarul Dornei, Suceava (d. 1987, Piatra- Neamţ). 

Muzeograf restaurator, publicist. Facultatea de Istorie-Filosofie, Iaşi. A lucrat cu mari 

arheologi şi a restaurat piese importante („Hora de la Frumuşica‖, „Vasul cu coloane‖ ş. 

a. Restaurări la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, după cutremurul din 1977. 

Autor, împreună cu Constantin Matasă a lucrării „Muzeu Arheologic din Piatra-Neamţ. 

Catalog‖. 

■ 7/1879 – n. Simion Teodorescu-Kirileanu, la Holda (Broşteni). Învăţător şi folclorist 

de seamă, fiind consultat de Academia Română. A colaborat la: „Şezătoarea‖, „Ion 

Creangă‖, „Tudor Pamfile‖, „Răvaşul poporului‖, „Albina‖. „Neamul Românesc‖, 

„Prietenul Nostru‖, „Vestitorul satelor‖, „Calendarul săteanului‖, „Lamuri‖ ş. a.  

■ 8/1911 – n. Emanuel Elenescu la Piatra-Neamţ, profesor, compozitor. Considerat 

unul dintre cei mai mari dirijori din secolul al XX-lea (Orchestra Simfonică a 

Radioteleviziunii Române). Turnee în străinătate (Bulgaria, Germania, Italia, 

Iugoslavia, Polonia, Ungaria ş. a.); autor al multor opere muzicale pentru cor şi 

orchestră. Distincţii: Ordinul Muncii, Ordinul Meritul Cultural, Titlul de Artist Emerit. 

■ 8/1907 – n. Gheorghe I. Ungureanu, la Schi, Ceahlău, Neamţ (d. 29. 12. 1975). 

Istoric, publicist. Facultatea de Drept, Iaşi. Pe rând, practicant, copist paleograf, arhivar, 

director al Arhivelor Statului, Iaşi. Debut publicistic în Revista „Ion Neculce‖. Scrieri: 

„Jurisconsultul Damaschin I. Bojincă…‖, „Justiţia în Moldova (1741-1832)‖, 

„Învăţământul juridic în Academia Mihăileană‖, „Istoria avocaturii în Moldova‖, 

„Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 în Moldova‖, „Documente literare‖ ş. 

a. 
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■ 9/1909 – n. Eugen Ispir, la Văratic, Filioara, Neamţ. Academia de Arte Frumoase, 

Iaşi. Artist plastic, scriitor, publicist. Inspector în ministerul Artelor (1942). A publicat: 

„Zdroboleanca‖ – roman (1932), „Străjerul din cuibul doi‖ (1935). 

■ 10/1904, n. Dumitru D. Botez, la Roman (d. 1988, Bucureşti). Prof. univ., 

compozitorul, dirijor. Liceul „Roman-Vodă‖, Conservatorul Bucureşti. Peste o sută de 

lucrări corale. Lucrarea „Tratatul de cânt şi dirijat coral‖ este una de referinţă pentru 

dirijori. 

■10/939 – n . Enăchescu  Mihai-Gabriel,  la Piatra-Neamţ , arhitect, autor a trei cărţi 

de poezie: „Păduri carpatine şi ziduri vechi‖;  „Nufărul alb‖ şi „Ochiul munţilor‖. 

■ 13/1831 – n. George-Radu Melidon, la Roman (d. 11. 05. 1897, Roman). Profesor, 

scriitor. Prezentat de Aron Pumnul în „Lepturariul românesc‖. Academia din Iaşi, secţia 

literatură-istorie. La Paris, studiază, matematica. Director general al şcolilor din 

România, contribuie la înfiinţarea Gimnaziului din Roman (1872). Poezie şi proză 

scurtă, în almanahuri şi calendare. Lucrări: „Reguli scurte de versificaţie română‖, 

„Manualul învăţătorului‖, „Istoria naţională pentru popor‖, „Irod naţional‖ – roman ş. a.   

■ 13/25/1872, n. G. T. Kirileanu, la Holda, Broşteni, Neamţ (d. 12. 11. 1960, Piatra-

Neamţ). Cărturar, istoric literar, memorialist, folclorist, editorul celei mai complete 

ediţii a operei lui Ion Creangă (1939). Facultatea de Drept, Iaşi. Magistrat la Iaşi, la 

Broşteni, profesor, inspector comunal. Din 1905, secretar al Cancelariei Casei Regale, 

iar din 1909 până în 1930, când Regele Carol II îl destituie, şi bibliotecar. În 1935, se 

stabileşte la Piatra-Neamţ. A donat Bibliotecii Judeţene Neamţ (februarie 1956), care 

astăzi îi poartă numele, peste 25. 000 de volume. 

■ 14/1937 – n. Gheorghi Apostu la Bozenii de Sus Neamţ. Institutul de Arte Plastice 

„Ion Andreescu‖ Cluj. Profesor Academia de Arte Vizuale din Cluj. Premiul I la cel de al 

IV-lea Trofeu Internaţional Humana Art Toma 1975. A pictat iconostasul de la 

paraclisul Mănăstirii Rohia - Maramureş. 

■ 14/1907 – n. Mihai David-Ghindăoani la Ghindăoani, Neamţ (17. 03. 1999, 

Ghindăoani). Învăţător, cărturar. Şcoala Normală de Băieţi din Piatra-

Neamţ.Colaborator al Revistei „Apostolul‖, al Revista „Graiul dăscălimii‖ din 

Sighişoara şi la alte reviste din Iaşi şi Bucureşti.Pparticipă la lucrările Congresului 

Asociaţiei Generale a Învăţătorilor, septembrie 1931.  Scriri:  comedia „Fluierul 

fermecat‖, publicată la Ed. „Gheorghe Asachi‖ din Piatra-Neamţ. Schiţa „Compania 

sanitară‖ e semnată cu pseudonimul Mihai Ghindă şi publicată în revista „Însemnări 

ieşene‖ cu titlul „Activitate extraşcolară‖. Cărţi: „Aventurile lui Singurel‖, „Mândră 

Basarabie, dulce Bucovină‖ „Crâncenul veac XX şi ororile sale‖. 

■ 17/1819 – n. Alecu Russo, la Străşeni, Lăpuşna (d. 5. 02. 1859, Iaşi.). Scriitor. 

Institutul „François Naville‖ (Elveţia). Din cauza unor versuri ce îndemnau la revoltă, 

estre expulzat, iar după întoarcere în ţară se stabileşte la moşia părintească din Neamţ, 

apoi, între 1941-1944, va fi asesor judecătoresc la Piatra-Neamţ. Scrieri: „Jicnicerul 

Vadră‖ (piesă jucat, dar textul s-a pierdut), „Amintiri‖, scriere memorialistică 

neterminată, „Cântarea României‖, care, nici după o sută de ani, nu a fost atribuită cu 

precizie lui sau lui Nicolae Bălcescu. 

■ 18/1947, n. Emil Nicolae (pseudonimul lui Emanuel Nadler) la Bacău. Facultatea de 

Filologie, Iaşi. Stabilit la Piatra-Neamţ în 1950. Scriitor, critic literar şi de artă, 

cunoscut ca specialist în istoria cărţii vechi; membru al U. S. Debut în „Gazeta literară‖ 

(19656). Debut editorial: „Cerul în apă‖ (1970). Scrieri: „Poetul adormit în dragoste‖, 

„Rostirea unui fluture-n lumină‖, „Studii/Confesiuni/Capricii‖, „Psihodrom‖, „Femeia 

şi femela‖, trilogia „Omul de hârtie‖, „Mortul perfect‖ şi „Paranoima‖. 
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■ 19/1813 – n. Wilhelm von Kotzebue, la Reval, azi Talin (d. 5. 11. 1887., Reval). 

Prozator, traducător. Diplomat de carieră, venind la Iaşi, se căsătoreşte (1842) cu una 

din fiicele cneazului Gheorghe Cantacuzino şi se stabileşte la moşia Băluşeşti, Judeţul 

Roman. Traduceri din limba română în germană (din culegerea de poezii populare a lui 

Vasile Alecsandri şi din alţi autori români) şi publică, la Berlin, „Rumänische 

Volkpoesie‖ (1857). Alte scrieri: „Aus der Moldau Bilder und Skizzen‖ (1860), 

romanul „Lasckar Viorescu (1863). 

■ 19/1932 – Vremir Mircea la Lipoveni-Români, Neamţ (d. 1991) Academia de Artă, 

Iaşi şi Institutul „Ion Andreescu‖, Cluj.. Artist plastic, cadru didactic universitar. A 

expus în expoziţiile Filialei U. A. P. Cluj, la expoziţiile  de grup şi la selecţiile naţionale 

organizate la Bucureşti. Expoziţii în ţară şi în străinătate (Moscova, Osaka). Lucrări de 

artă monumentală la Cluj, Câţcău-Dej ş. a. 

■ 22/1905 – n. Virgil Gheorghiu la Roman (d. 7. 03. 1977). Poet şi pianist. Cursuri 

particulare de pian, Conservatorul, Bucureşti. Volume: „Cântările răsăritului‖ (debut, 

1925) „Febre‖, „Marea vânătoare‖, „Tărâmul celălalt‖, „Cântece de faun‖ „Pădurea 

adormită‖ şi „Din muzica şi viaţa compozitorilor‖, „Un mizician genial: George 

Enescu‖,m „Acul de cravată‖ ş. a. 

■ 23/1912 – n. Geo Barton, la Piatra-Neamţ (d. 10. 06. 1982, Bucureşti). Actor. 

Conservatorul de Artă Dramatică, Bucureşti. Filme: „Răsună valea‖, „Moara cu Noroc‖, 

„Bijuterii de familie‖, „Dacii‖, „Ştefan cel Mare‖, „Fraţii Jderi‖ ş. a. 

■ 23/1942 – n. Florin-Vasile Bratu, la Roman. Facultatea de Finanţe, Credit şi 

Contabilitate (ASE).  Bucureşti. Funcţii: economist, preşedinte-director general la S. C. 

Industrial Export S. A. Bucureşti; vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a 

Exportatorilor şi Importatorilor din România. Fabule şi cugetări în Revista „Urzica‖. 

Cărţi publicate: „O legătură ciudată‖ (debut editorial); „Un manuscris de ocazie‖; „A 

murit un popor. Versuri amare‖.  

■ 23/1943 – n. Valentin Ciucă, la Vălenii de Munte, Prahova. Scriitor, critic de artă. 

Institutul Pedagogic Bacău, Facultatea de Drept, Iaşi. A locuit la Piatra-Neamţ trei 

decenii. A lucrat la: Biblioteca Documentară „G. T. Kirileanu‖, Muzeul „Calistrat 

Hogaş‖, Şcoala Populară de Artă şi Muzeul de Artă, toate din Piatra-Neamţ. Scrieri: 

„Colocvii pentru mai târziu‖, „Pe urmele lui Calistrat Hogaş‖, „Lascăr Vorel‖, „C. D. 

Stahi‖, „Vernisaje elective‖, „De la Cetatea Eternă la Zidul chinezesc‖, „Aurel Băeşu‖, 

„Nostalgia jurnalului‖, „Ion Irimescu‖. Un secol de arte frumoase la Iaşi‖, „Un secol de 

arte frumoase în România‖, „Un secol de arte frumoase în Moldova‖ ş. a. 

■ 24/1938, n. Mihai Agape, la Sălăgeni-Grozeşti, Iaşi. Facultatea de Arte Plastice Iaşi. 

Din 1967, stabilit la Piatra-Neamţ Membru al U. A. P.Expoziţii: Bacău, Bicaz, 

Bucureşti, Chişinău, Galaţi, Gura Humorului, Iaşi, Roman,  Suceava,  Piatra-Neamţ,  

Târgu-Mureş, Târgu-Neamţ. Participă la taberele de creaţie organizate în Judeţul Neamţ 

şi la expoziţiile şi saloanele de artă fotografică naţionale şi internaţionale. Premii la: 

Expoziţia Interjudeţeană Botoşani (1975) şi la Bienala „Lascăr Vorel‖ (1999).Mmulte 

lucrări în colecţii particulare din ţară şi din străinătate.  

■ 24/1949 – n.  Diaconu Petru, la Dobreni, Neamţ. Studii libere de pictură. Prsonale: 

Beijing, Galeriile: „Lascăr Vorel‖, „Vert‖, „Top Art‖, Raifeisen Banc şi Rotonda 

Bibliotecii „G. T. Kiruileanu‖, Piatra-Neamţ ş. a.  

■ 24/1948 – n. Nicolae Flessig la Tg. Mureş. Institutul de Artă Plastică „Nicolae 

Grigorescu‖. a organizat o tabără de sculptură în piatră (1980), la Piatra-Neamţ, oraşul 

unde a copilărit şi a frecventat Şcoala de Muzică şi Arte Plastice, cu sculptorului 

Pompiliu Clement. O parte din lucrări, care nu au fost distruse de unele oficialităţi, pot 

fi încă admirate în oraş. 
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■ 25/1875 – n. Socrat D. Lalu, la Piatra-Neamţ (d. 15. 02. 1944, Bucureşti). Prof. univ. 

dr., medic. Facultatea de Medicină (Sorbona) şi Collège de France. Întors în ţară (1913), 

profesor la Universitatea din Iaşi, în 1920, transferat la Bucureşti. a publicat la Paris şi 

în colaborare cu mari personalităţi. La fel şi în ţară.  

■ 25/1925, n.. Gheorghe A. M. Ciobanu, la Roman. Profesor, scriitor., autor a nume 

roase studii, eseuri, eseuri şi cronici muzicale, literare şi de artă, monografii (Scrieri, I-

V), „«Mioriţa» – mit triadic‖, „Monografia Liceului «Roman-Vodă»‖, „Locul şi Spiritul 

– Valori artistice din Roman‖, „Irimescu, între statornicie şi zbor‖.: „Mileniul Trei pe 

portativ‖.Colaborator la numeroase reviste de cultură. 

■ 27/1950, n. Gheorghe Simon, la Agapia. Profesor, scriitor, autor al mai multor 

volume publicate în ţară („Fulgere captive‖, „Viaţa după Iisus‖, „Duminica absenţelor‖) 

şi în Franţa (Eseurile: „La quete sans conquete‖ şi James Joyce une lecture roumaine‖). 

Membru al  U. S. din România. 

■ 28/1908 – n. Mihai C. Băcescu, la Broşteni, Neamţ. Prof. univ. dr. doc. (biologie), 

membru al Academiei Române. Specializare în Franţa. Membru al unor instituţii 

academice din străinătate. Diferite funcţii de conducere în instituţii de specialitate. Peste 

200 de lucrări de specialitate. Volume: „Muzeele de ştiinţe naturale din lume‖ (în 

colab.); „Bibliographie roumaine de la Mer Noire‖ ş. a.  

■ 29/1954 – n. Ioachim Giosanu (Ioachim Băcăoanul), la Stăniţa Neamţ. Arhiereu 

vicar al Episcopiei Romanului, dr. în teologie, sciitor. Institutul Teologic, Bucureşti. 

Institutul „Saint Serge‖, Paris. Volume: „La déification de l‘home selon la pensée du 

Père Dumitru Stăniloae‖. Iniţiatorul reînfiinţării Revistei „Cronica Romanului‖. 

■ 30/1938 – n. Tudor Ghideanu, la Cordun, Roman, Neamţ. Prof. univ. dr.(1972). 

Filosof, publicist. Facultatea de Filozofie, Iaşi. Debut literar în „Iaşul literar‖ (1966). 

Premiul „Vasile Conta‖ al Academiei Române. Membru al Institutului Mondial de 

Fenomenologie (SUA). Volume: „Istoria filosofiei româneşti‖; „Filosofia lui 

Eminescu‖; „Melchisedec, lumina ortodoxiei‖; „Patriarhie şi autocefalie‖; „Chivotul 

syncategorematelor şi infinitul‖ ş. a. 

■ 30/1942 – n. Eugen Tureschi, la Roman (8. 12. 1988, Piatra-Neamţ). Prof., ziarist, 

eseist. Facultatea de Filosofie (secţia ziaristică), Bucureşti (1966). Ziarist la „Steagul 

Roşu‖ (Bacău) şi „Ceahlăul‖ (Piatra-Neamţ. A colaborat la: „Ateneu‖, „Cronica‖, 

„Luceafărul‖, „România literară‖, „Flacăra‖ ş. a. 

■ 30/1943 – n. Corneliu-Dan Borcia, la Sibiu. Actor. Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică. Din anul absolvirii (1966) este actor la Teatrul Tineretului din Piatra-

Neamţ. Director al instituţiei (1995). Peste 50 de roluri. Iniţiator al sintezei „40 de ani 

de tinereţe‖ (repertoriul TT, pînă la acea dată. 

■ 31/1924 – n. Iulia Hălăucescu, la Tarcău, Neamţ (d. 18. 12  2007, Piatra-Neamţ). 

Artist plastic, „doamna acuarelei româneşti‖. Membră a U. A. P. din România; multiple 

expoziţii în Judeţul Neamţ, în ţară şi în străinătate. În anul 2004, s-a inaugurat Muzeul 

de Artă „Iulia Hălăucescu‖ din Tarcău. 

■ 31/1939 – n. Nicolae Căruceru,  la Rugineşti, Vrancea. Facultatea de Finanţe, Credit 

şi Contabilitate, Bucureşti.  Debutat cu poezie („Steagul Roşu‖, 1957).  Colaborări: 

„Asachi‖, „Almanah Rebus‖, „Ceahlăul‖, „Epigrama‖, „Magazin‖, ‖România Mare‖, 

„Urzica‖ ş. a. Volume: „Recurs la bună-cuviinţă‖; „Indecenţe#; „Histrionice‖; „Parodii 

fără adresă‖; „Picuri din vârful peniţei‖ ş. a. 

■ 31/1953 – n. Violeta Dinu, la Urziceni, Ialomiţa. Artist plastic. Facultatea de Arte 

Plastice, Iaşi. Institutul „Nicolae Grigorescu‖, Bucureşti. Membru al U. A. P. 

Muzeograf la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ (din 1992). Din 1990, participantă la 
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expoziţiile judeţene, colective şi de grup. Organizatoare de expoziţii retrospective 

(Aurel Băeşu, Corneliu Baba, Lascăr Vorel ş. a,) 

 

APRILIE 

 

■ aprilie 1888 – Ecoul Romanului, publicaţie de orientare democratică (1888; 1893-

1894; 1900; 1925).  

■ aprilie 2010 – Conta, revistă de literatură & arte & atitudini. Nr. 1(ian.-mart. 2010), 

apare la Neamţ. Redacţia: Adrian Alui Gheorghe, director; Emil Nicolae (redactor şef),  

Adrian G. Romila, Nicolae Sava, Vasile Spiridon şi Raluca Şerban-Naclad – redactori.  

■ 1/1944, n. Florin Florescu, Cândeşti, Buzău, prof. lider sindical, cel care a militat 

pentru înfiinţarea Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ (1990) şi, împreună 

cu Dumitriţa Vasilca, Lucian Corneanu şi Mircea Zaharia, a hotărât publicarea, din 

martie 1999, a revistei ,,Apostolul‖ (seria nouă). 

■ 2/1938, n. Cătălin-Florin Stupcanu, la Filioara, Agapia, Neamţ (d. 26. 09. 2000). 

Profesor, ziarist, om de aleasă cultură. Facultatea de Istorie, Iaşi. A lucrat în învăţământ, 

în presă (ziarele „Flacăra‖ şi „Ceahlăul‖ din Piatra-Neamţ, „Steagul Roşu‖, din Bacău), 

a fost director al Muzeului de Istorie din Neamţ. Volumul „Zăpadă şi fum (scrieri de 

tinereţe)‖ a apărut postum. 

■ 3/1900 – Mayer A. I. Halevy, la Piatra-Neamţ (? SUA). Istoric, publicist. Şcoala de 

Înalte Studii Religioase, Sorbona. Dr. în litere (1926). Editează Revista „Sinai‖, 

conduce „Anuarul de studii iudaice Sinai‖. colaborator la publicaţii din Germania, 

Franţa, SUA. Scrieri: „Contribuţii la istoria evreilor din România‖, „Medaliile lui 

Constantin Brâncoveanu şi gravorul lor‖ ş. a.   

■ 2/1952 – n. Vladimir Tescanu (pseud. lui Viorel Buruiană), la Tescani, Bacău; tatăl 

său provine din Dobreni, Neamţ. Prof. de limba franceză la Piatra-Neamţ; scriitor, 

traducător. Facultatea de Litere, Bucureşti. A frecventat Cenaclurile conduse de Eugen 

Simion şi Ov. S. Crohmălniceanu. Debut în „Ateneu‖ (1985). Două romane: 

„Palipsest‖, 1988), „Negru şi roz‖ (1997).. Membru al Asociaţiei Scriitorilor 

Profesionişti din România. 

■ 4/1937 – n. Ioan Mitrea, la Căciuleşti, Girov, Neamţ. Arheolog, prof., dr. în istorie 

(1979). Facultatea de Istorie-Filosofie, Iaşi. Director al Muzeului de Istorie din Bacău. 

Săpături arheologice în Dorohoi, Neamţ, Bacău. Peste 100 de lucrări ştiinţifice şi peste 

150 de recenzii, articole publicate în presa de specialitate. 

■ 7/1953 – n. Daniel Corbu, la Târgu-Neamţ. Scriitor, editor. Facultatea de Filologie, 

Bucureşti (f. f.). Unul din organizatorii Serilor de poezie  de la Vânători. Membru al U. 

S. R, Până în 1998, când a devenit muzeograf la Casa Memorială „Ion Creangă‖ din 

Iaşi, a practicat diferite îndeletniciri, în industrie, în învăţământ şi în instituţii de cultură, 

precum şi director al Casei de Editură „Panteon‖ din Piatra-Neamţ. Volume: „Naştere 

vinovată‖; „Intrarea în scenă‖; „Preludiu pentru trompetă şi patru pereţi‖; 

„Documentele haosului‖; „Spre fericitul nicăieri‖; „Cântece de amăgit întunericul‖; 

„Manualul bunului singuratic‖; „Duminica fără sfârşit‖; „Anecdote cu şi despre 

Creangă‖; „Cartea urmelor‖; „Documentele haosului‖ ş. a.. 

■ 7/1903 – n. Grigore Cugler la Roznov, Neamţ (d. 30. 09. 1972, Lima, Peru). Scriitor 

avangardist. Conservatorul şi Facultatea de Drept (1926). Diplomat la Berlin, 

Bratislava, Stockholm, Oslo. Instrumentist, în Orchestra Teatrului Naţional din 

Bucureşti (1945-1946).Sstabilit la Lima, unde va trăi 24 de ani  (instrumentist în 

Orchestra Simfonică Naţională a acestei ţări şi lucrând în domeniul asigurărilor). 

Revenit în Europa, la Paris (1972), acordă un interviu Monicăi Lovinescu, la Radio 
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Europa Liberă. La scurt timp după întoarcerea la Lima a decedat. Debutează cu proza 

„Match nul‖, în „Tiparniţa literară‖ (1928). Volume: „Apunake şi alte fenomene‖; 

„Afară-de-Unu-Singur‖; „Vi-l prezint pe Ţeavă‖; „Alb şi negru‖.  

■ 9/1949 – n. Gheorghe Diaconu – Gdia, la Galda de Jos, Alba (d. 2008, Piatra-

Neamţ). Artist plastic. Facultatea de Arte Plastice, Iaşi. Membru al UAPR. (1991). 

Expoziţii personale: Piatra-Neamţ, Rouane – Franţa, Valencia şi Peniscola, Spania, 

Veneţia, Italia, Nazaret şi Ierusalim, Israel, Sydnei, Australia. Premiul „George 

Apostu‖, la Saloanele Moldovei Bacău-Chişinău (1999). 

■ 10/1912 – n. Ilie Cleopa (Constantin din botez), la suliţa, Botoşani (d. 5. 12. 1998, 

Sihăstria), arhimandrit. Călugărit în 1937, a fost considerat unul dintre cei mai cu har 

duhovnici din a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

■ 10/1881 – apare primul nr. al revistei ştiinţifice literare Asachi, redactată şi editată, 

lunar, la Piatra-Neamţ  

până la 10. 02. 1885 

■ 13/1862 – n. Tereza Stratilescu, la Tarcău, Neamţ (d. 1931, Iaşi). Profesor, istoric, 

publicist. Cu o bursă obţinută la propunerea lui A. D. Xenopol şi la solicitarea lui Titu 

Maiorescu, studiază modul de organizare a învăţământului din Anglia Lucrări: „Studii 

asupra educaţiunii în Marea Britanie ‖ şi „Schiţă istorică a educaţiei femeilor‖ (1925), 

„From Carpathion to Pindus‖ (Londra, 1906), carte de istorie a României. Colaborări la 

„Convorbiri Literare‖.  

■ 14/1908 – n. Zulnia Isăcescu, la Botoşani (d. 13. 05. 1918, Piatra- Neamţ),  

institutoare, considerată cadru didactic de excepţie şi remarcată de I. L. Caragiale, A. D. 

Xenopol, Gheorghe Panu şi Spiru Haret, în trecerea lor prin Piatra-Neamţ. Membră în 

comitetul de conducere a Revistei „Propăşirea‖, colaboratoare la publicaţii din Moldova 

şi din Bucureşti, autoare a piesei de teatru ,,Satul şi învăţătorul‖, premiată de Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1904). 

■ 15/1882 – n. Maria Pallade, la Roman (d. 1957, Bucureşti), scriitoare. Scrieri: „Din 

lanuri vii‖ (1926), „Din umbra vieţii‖, „Numerus Clausus‖ (1927), „Lucia‖ (1933), „Pe 

malul mării‖ (1937), „Suzana‖.  

■ 15/1898 – n. Gheorghe Ante la Văleni, Roman (d.  6. 06. 1978). Liceul Militar din 

Iaşi. Participant la cele două războaie mondiale. Decorat cu Ordinul Militar Mihai 

Viteazul clasa a III (1919). A contribuit la reînfiinţarea Universităţii şi a Operei 

Române din Cluj. Comandant al Garnizoanei Piatra-Neamţ (1939-1947). A reorganizat 

„Corul Veteranilo‖r. Colaborări: „Magazin Istoric‖, „Calendarul Ostaşului‖ şi ziarul  

„Flacăra‖. Autor al volumului de versuri „Doiniri voievodale‖.  

■ 17/1875 – n. Constanţa Marino-Moscu, la Filioara, Varatic, Neamţ (d. 20. 09. 1940, 

Teleorman), prozatoare. Studii de pian la Paris, Viena şi Berlin. Debut cu nuvela 

„Natăliţa‖ („Viaţa Românească‖, 1908, în volum, 1916). Volume: „Ada Lazu‖ (nuvele, 

„Tulburea‖, „Făclii de noapte‖.  

■ 17/1903 – n. Zicman Feider, la Roman (d. 1979, Iaşi), prof. univ. dr. (1947). Articole 

şi studii, în ţară şi în străinătate. În colectivul de redacţie al Revistei „Acarologia‖ 

(Franţa). Scrieri: „curs de zoologia vertebratelor‖, „Trombidoidea‖, „Ixodoidea‖. 

■ 17/1942 – n. Victor Mitocaru, la Pângăraţi, Neamţ, Facultatea de Filologie. A lucrat 

în învăţământ şi mai în instituţii de cultură din Bacău. A debutat, când era elev, în 

„Constructorul‖, publicaţia ce apărea pe şantierul Hidrocentralei de la Bicaz, (1958). 

Editorial, cu un grupaj de poezii („Vitralii‖) în volumul colectiv „Intonaţii‖ („Junimea‖, 

Iaşi, 1989). Volume: „Viaţa lui Criste Cristoveanu‖, „Un muzeu, o lume...‖, „Un om. 

Preotul Pavel Savin‖, „Pedagogie muzeală‖, „Prezentul discutabil‖ (publicistică). 
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„Semnul şi clipa‖ (versuri), „Cu Ion Borcea prin veacul frământat‖ (monografie), unele 

în colab. 

■ 17/1975 – n. Mariana Papară la Brăila. Universitatea de Arte „Ion Andreescu‖ Cluj. 

Activitate didactică la Liceul de Artă Piatra-Neamţ. În prezent este stabilită în Italia, la 

Torino, unde a deschis o galerie de artă şi a fondat Asociaţia Artistică Internaţională 

ARIPA. Este membru U.A.P. şi al Asociaţiei Internaţionale AIAP – UNESCO. 

Expoziţii personale în ţară (Piatra-Neamţ, Roma, Bucureşti, Bacău) şi în străinătate 

(Olanda, Franţa, Italia). Expoziţii colective: România, Canada, Belgia, Spania, Suedia. 

■ 19/1847 – n. Calistrat Hogaş, la Tecuci (d. 28, 08. 1917, Roman), profesor, scriitor. 

Nu insistăm, personalitatea şi valoarea operei sale sunt arhicunoscute.  

■ 19/1848 – n. Dimitrie Cantemir, la Roznov, Neamţ (d. 4. 03. 1896, Piatra-Neamţ), 

medic. Facultatea de Medicină din Torino. Revine în ţară (1969) cu titlul de doctor în 

medicină şi chirurgie şi, la 21 de ani, va fi numit medic şef al Spitalului din Piatra-

Neamţ. Alături de Calistrat Hogaş, Lascăr Radu, Victor Dogariu, V. Buţureanu, Ion 

Negre, M. Adamescu, pune bazele Societăţii Literare-Ştiinţifice „Asachi‖ (1880), şi ale 

revistei omonime (1881). A pus bazele şi a modernizat Băile Bălţăteşti. Membru 

corespondent şi titular al „Société d‘Hidrologie Medicale‖, Paris. Colaborări: 

„Corespondenţa provincială‖, „Revista Ştiinţifică‖. Volume: „Studii asupra febrei 

palustre‖, „Consilii hygienice pentru creşterea copiilor‖, „Băile minerale de la 

Bălţăteşti‖, (în colab.), „Sărurile minerale de la Bălţăteşti‖.   

■ 19/1914 – n. Gheorghe Iacomi, la Piatra-Neamţ (d. 18. 10. 1991), medic. dr., 

publicist. Facultatea de Medicină din Cluj / Bucureşti, absolvită cu „magna cum laude‖. 

Numeroase articole şi studii de specialitate. Renumit turist, autor al lucrărilor: „Ghidul 

Ceahlăului‖, „Harta turistică a Cehlăului‖, „Ceahlăul în spiritualitatea românească‖, 

„Din trecutul vieţii monahale şi creştineşti în zona Ceahlăului‖ ş. a.  

■ 20/1877 – n. George-Emil Botez-Rareş, la Roman (d. 16. 09. 1935). Din raţiuni 

financiare, dictate de obligaţia de a-şi întreţine familia, efectuează traduceri şi 

semnează, mai ales în periodice. Primele povestiri publicate în Revista „Ovidiu‖ 

(Constanţa, 1904), două cărţi semnate Gheorghe Emilian. Debut în volum cu traducerea 

„Frida”, de André Theuriet (1910). Editează bimensualul „Zburătorul‖ (Galaţi, 1913), 

în care va susţine rubrica de critică literară. Va edita „Flori de Crâng‖ (Bucureşti, 1932). 

În Ziarul „Minerva‖, semnează anchete sociale, reportaje, articole pe teme economice 

şi, uneori, cronici teatrale (1914-1916). Pune bazele colecţiei Biblioteca Scriitorilor 

Iluştri (1919), unde vor fi publicate traduceri. Volume: „Zece zile prin Ardeal‖, „Călina 

fiica codrilor, căpitan de haiduci‖, „Grue haiducul‖, „Fraţi de cruce‖, „Viaţa, 

năzdrăvăniile şi păţaniile lui Păcală‖, „Bujor haiducul‖. ş. a. 

■ 21/1874 – Nr. 1 al Revistei Corespondenţa Provincială, Piatra-Neamţ  

■ 22/1850 – n. Veronica Micle, la Năsăud (d. 3. 08. 1889, Mănăstirea Varatic, Neamţ). 

În 1872, îl cunoaşte pe Mihai Eminescu la Viena. Debut cu două schiţe („Noul curier 

român‖, 1972). Publică la „Convorbiri Literare‖, „Familia‖, „Revista Nouă‖, „Revista 

Literară‖. Antum, volumul „Poezii‖ (1887). 

■ 23/1835 – n. George Missail, la Trifeşti, Roman (d. 1906, Bucureşti) Avocat, scriitor, 

publicist. Facultatea de Drept, Iaşi. Director în Ministerul Justiţiei din Moldova, prim-

grefier al Înaltei Curţi de Justiţie, Secretar general al Ministerului justiţiei şi domeniilor. 

Membru al Ateneului Român împreună cu V. A. Urechia; vicepreşedinte al Societăţii 

pentru Învăţătura Poporului Român.. Colaborări la: „Steaua Dunării‖, „Zimbrul‖, 

„Vulturul‖, „Ateneul Român‖, „Binele Public‖, „Traian‖, „Trompeta Carpaţilor‖, 

„Românul‖, „Revista Română‖, fiind apreciat ca unul din cei mai fecunzi publicişti. 

Volume: „Locotenentul Constantin Jorecu‖, „Originile legislaţiei române‖, „Noţiunea 
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de drept privat după Codicele român din timpul Alexandru Ioan I‖, „Epoca lui Vasile 

Lupu şi Matei Basarab. Domnii Moldovei şi Ţării Româneşti (1632-1654)‖, „ „Despre 

românii din Transilvania, în raporturile lor cu ungurii‖, „Constantin Negri‖, „Femeia, 

puterea şi educaţia ei‖.  

■ 23/1949 – n. Gheorghe Dumitroaia, la Drăguşeni, Suceava, arheolog, dr. în istorie. 

Director al Complexului Muzeal din Neamţ (din 1993). Iniţiator şi fondator al Centrului 

Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni. Multe lucrări de specialitate, în publicaţii 

de specialitate.  

■ 24/1931 – n. Pal-Bănică Cecilia, la „Filimon Sârbu‖, Făurei, Brăila, profesoară.  

Facultatea de Filologie, Bucureşti. Coordonator şi colaborator al Editurii ,,Muşatinia‖ 

din Roman. Cărţi: „Nelinişti fireşti‖, „Sentimente metalizate‖, „La umbra timpului‖. 

Colaborări la diverse periodice locale. 

■ 24/1946 – n. Dan Mironescu la Bozieni, Neamţ, regizor. Institutul Politehnic, 

Bucureşti (1969), Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (1974). Autor a 

numeroase filme documentare. 

■ 25/1947 n. Puiu Costea, la Roman, poet, eseist. Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, Secţia Kinetoterapie (1973), Facultatea „Dimitrie Cantemir”, Secţia Ziaristică  

(1996). A colaborat cu poezie şi publicistică la: „Ateneu‖, „Ceahlăul‖, „Cronica‖, 

„Gazeta de Roman‖, „Luceafărul‖.  

■ 26/1895 – n. Gheorghe Tomulescu, la Vânători-Neamţ (d. oct. 1988, Piatra-Neamţ), 

profesor, publicist. Facultatea de Litere şi Filozofie. Inspector în Ministerul 

Învăţământului. Distins cu diverse medalii. Scrieri: „Populaţia Dobrogiei de Nord‖, 

„Contribuţii didactice şi metodice la predarea relifgiei în şcoala primară‖, „Despre 

întocmirea monografiei satului‖. „Monografia Cetăţii Hotin‖, „Geografia Judeţului 

Neamţ‖, „Geografia Judeţului Bacău‖, „Geografia Judeţului Constanţa‖. 

■ 26/1926 – n. Gheorghe Trăistariu, la Piatra-Neamţ. A studiat cu Nicolae Milord. A 

debutat la o expoziţie a cenaclului din localitate (1956). Expoziţii personale la Piatra-

Neamţ (1963-1989), inclus în selecţii artistice cu caracter judeţean, distins cu diverse 

premii. 

■ 27/1949 – n. Irina Irimescu, la Piatra-Neamţ (d. 9. 06. 1970, Bucureşti), poet, pictor, 

sculptor. Studentă  fiind la Institutul „Nicolae Grigorescu‖, Bucureşti, se remarcă din 

primii ani ca un veritabil talent. Postum, volumul „Versuri‖ (1971).  

■ 29/1965 – n. Lucian Tudorache, la Independenţa, Galaţi. Academia de Artă „George 

Enescu‖. Membru UAP. Expoziţii: Bacău, Bistriţa, Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Piatra-

Neamţ, Slănic Moldova, Veneţia, Torino, Bruxelles, Biela – Italia. Lucrări 

monumentale: „Germinaţie‖; „Ştefan cel Mare şi Sfânt‖, „Mihail Kogălniceanu‖, 

!Victor Brauner‖, „Duhul apelor‖ ş. a. Bursă UNESCO, la Centrul European din 

Veneţia. 

 

MAI 

 

■ 1/1940 – n. Ioniţă Ichim, la Bogheşti, Bacău. Prof. univ. dr. în geografie (1973). 

Stabilit la Piatra-Neamţ (1988), cercetător la Staţiunea de Cercetări „Stejarul‖.. Membru 

al mai multor societăţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate (Marea Britanie, Japonia), 

vicepreşedinte al Asociaţiei Geomorfologilor din România. Autor a peste 200 de lucrări 

publicate, din care 50 în străinătate. Premiul Academiei Române „Gheorghe Murgoci‖.  

■ 4/1923 n., Piatra-Neamţ, Paul Vasiliu, profesor de filosofie, psihologie, pedagogie, 

inginer, inspector şcolar, director al Grupului Şcolar de Chimie, Piatra-Neamţ, om de o 

aleasă cultură, autor a numeroase articole şi al ,,Monografiei Şcolilor Normale din 
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Piatra-Neamţ (1912-2002)‖.  

■ 6/1930 – n. Dorel Dorian, la Piatra-Neamţ. Ziarist, dramaturg. Facultatea de 

Electrotehnică (1953). Redactor la „Viaţa studenţească‖ şi la „Ştiinţă şi tehnică‖. Debut 

cu „N-au înflorit încă merii‖, povestiri (1955). „Dacă vei fi întrebat‖ (1959), „Secunda 

58‖ (cu care se va inaugura Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ, în 1961), urmate de 

alte creaţii ce vor alcătui volumele: „Teatru‖ (1969), „Teatru cu bile‖ şi „Ficţiuni pentru 

revolver şi orchestră‖. „Anchetatorul SF şi forţele oculte‖ „Foc în Calea Văcăreşti‖, 

„Paranormal 200‖. Redactor-şef la „Realitatea evreiască‖. 

■ 9/1947 – n. Vasile Pruteanu, la Slobozia, Roznov, Neamţ. Profesor, director de şcoli, 

inspector şef-adjunct al Inspectoratului Şcolar Neamţ, prefect al judeţului Neamţ, 

deputat în Parlamentul României, preşedinte al Consiliului Judeţean.   

■ 10/1947 – n. Mircea Zaharia, la Muncelul de Sus, Iaşi. Ziarist, publicist. Facultatea 

de Filologie, Iaşi. Stabilit la Piatra-Neamţ. Diferite funcţii la Teatrul Tineretului: 

referent literar, secretar literar, director şi director adjunct, membru în Consiliul Artistic 

al Teatrului; secretar artistic la Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj. 

Membru al UNITER, al UZP. Membru fondator al Asociaţiilor Culturale: „Ion Coman" 

şi „Vasile Spătărelu"; redactor, secretar general de redacţie la ziarul „Ceahlăul", Piatra-

Neamţ; redactor-şef al Revistei „Apostolul"; redactor responsabil al Revistei 

„Meridianul Ozana". A iniţiat, cu Eduard Covali, şi a condus „Studioul ABC Teatral" al 

TT; a editat (singur sau împreună cu Paul Findrihan) publicaţia de cultură teatrală „Zig-

Zag". A îngriji şi editat câteva cărţi despre TT.  

■ 13/1912 – n. Constantin D. Borş, la Piatra-Neamţ  (d. 10. 01. 1998, Piatra-Neamţ), 

unul dintre cei mai iluştri profesori de matematică din învăţământul liceal din România, 

întemeietor al ,,şcolii‖ de matematică din judeţul Neamţ. colaborator la ,,Revista de 

matematică‖, ,,Pitagora‖, ,,Buletinul Matematica‖, ,,Gazeta de Matematică şi Fizică‖ ş. a. 

Distins cu titlurile de ,,profesor fruntaş‖, ,,profesor emerit‖, ,,cetăţean de onoare‖ al 

Municipiului Piatra-Neamţ. Cu pseudonimul Lucian Mircea a semnat versuri în presa 

literară. Animator al Cercului Literar ,,Slova Nouă‖ din Piatra-Neamţ. Împreună cu 

Constantin Prâsnea, Dumitru Almaş, Har. Mihăilescu, Constantin Gavriliu, Nichita 

Bistriceanu ş. a., a pus bazele primei filiale, din Piatra-Neamţ, a Uniunii Scriitorilor. A 

obţinut locul I la un concurs de sonete al revistei ,,Contemporanul‖ (1947), urmat pe 

locul al II-lea de Ştefan Augustin Doinaş.  

■ 13/1954 – n. Gabriela-Doina Matasă-Malty, la Piatra-Neamţ. Scriitoare. Facultatea 

de Filologie din Bucureşti şi Şcoala de Comerţ Exterior. Stabilită în Franţa (1980). 

Scriei: „Au – De la ales chemains‖, poezii; „En entandant Pècurenil‖, roman). Premiile 

„Jeaux floroux de Beance‖ şi „Arte et poesie‖. 

■ 15/1925 – n. Savin Bratu, la Roman (d. 4. 03. 1977, Bucureşti), pseud. lui Raul 

Baraş. S-a dedicat cariere didactice şi a fost la Universitatea din Bucureşti, asistent, 

lector, conferenţiar, profesor, obţinând titlul de doctor în filologie (1969) cu teza ,,Ion 

Creangă‖. 

■ 15/1909 – n. Maria Chelsoi, la Bicaz, Neamţ. (d. 1973). Artist plastic. Academia de 

Arte Frumoase, Bucureşti, Secţia arte decorative. Nicolae Iorga a fost mentorul şi 

sprijinitorul ei şi cu ajutorul lui a obţinut o bursă de studii la manufacturile din Sevres, 

Franţa (1939). Lucrări de ceramică, pictură şi acuarelă. 

■ 17/1906 – n. Constantin Romanescu, la Grinţieş, Neamţ (d. 1990, Dreptu, Poiana 

Teiului, Neamţ). Publicist şi învăţător de excepţie, apreciat de Mihail Sadoveanu 

(„Patriotism. Opera unui modest învăţător‖, în „Dimineaţa‖, 2. 01. 1937). A amenajat 

un muzeu de ştiinţe naturale, un atelier, un laborator de fizică la Şcoala din Dreptu, 

Poiana Teiului. Colaborator la „Revista de pedagogie‖.  



280 

 

■ 18/1967 – n. Daniel I Tătaru, la Piatra-Neamţ. Prof. univ. dr. (1992), matematician. 

Premiul I, la diferite olimpiade de matematică din diferite ţări ale lumii.Stabilit în SUA, 

unde este cadru didactic la diferite universităţi. Autor a numeroase studii. 

■ 21/1936 – n. Constantin Cucu, la Solonţ, Bacău. Facultatea de Filosofie – secţia 

ziaristică –  Bucureşti . Reporter la ziarul ,,Apărarea Patriei‖, profesor şi director de 

şcoală la Zemeş – Bacău, director al Casei de Cultură din Moineşti, şef de secţie la 

ziarul ,,Ceahlăul‖, inspector cu probleme de învăţământ la UJCM-Neamţ, consilier 

principal la Bibliopolis S. A. Piatra-Neamţ, redactor-şef al revistei, ,Asachi‖, redactor 

şef al săptămânalului ,,Informaţia Primăriei‖ din Piatra-Neamţ. Consilier pe probleme 

de carte la Centru de Cultură şi Arte ,,Carmen Saeculare‖ Neamţ. 

■ 23/1871 – n. Garabet Ibrăileanu, la Târgu-Frumos (d. 11. 03. 1936, Bucureşti). 

Critic, istoric şi teoretician literar, prozator. Numele său este legat de Roman, pentru că 

aici a urmat gimnaziul (1883-1887), tatăl său fiind administrator de moşie în zonă, apoi 

slujbaş în oraşul dintre Moldova şi Siret. A înfiinţat Societatea „Orientul‖ (cu Raicu 

Ionescu-Rion şi alţi colegi de liceu), redactează Revista „Şcoala Nouă‖, împreună cu 

Panait Muşoiu şi Eugen Vaian, unde publică primele versuri, note de lectură, comentarii 

despre artă şi traduceri, semnând şi cu pseudonimul Cezar Vraja.  

■ 25/1965 – n. Aurel-Florin Ţuscanu, la Moldoveni, Neamţ. Licenţiat în teologie 

ortodoxă ) şi filosofie. În satul natal, participă la realizarea muzeului local, reînfiinţează 

Cercul Pastoral Misionar şi editează revista „Izvorul‖. Numeroase articole şi studii în: 

„Cronica Romanului‖, „Hyperuion‖, „Antiteze‖, „România eroică‖ ş.a.  

■ 28/1936 – n. Mireca-Eduard Bălanm, la Bucureşti. Facultatea de Teologie, 

Bucureşti şi Facultate de Filologie, Iaşi. Prof. la Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Asachi‖ şi 

la Liceul Teoretic ,,Calistrat Hogaş‖. Autor de studii didactice apărute în publicaţii 

centrale şi locale. Volume: ,,Costache Negruzzi – «Alexandru Lăpuşneanul»‖, ,,Etape în 

receptarea operei lui Ion Creangă‖, ,,Metaforă, simbol, mit în poezia eminesciană‖ ş. a.  

■ 30/1893 – n. Gheorghe V. Butnaru, la Siliştea, Neamţ (1960). Facultateade 

Teologie. Când era paroh în Porceşti, azi Miron Costin) (1917-1919), începe să publice 

încercări literare. Consilier la Episcopia Romanului; preot paroh la Biserica „Domniţa 

Bălaşa‖, Bucureşti. După 1948, nu i se va mai da voie să publice. A colaborat cu 

versuri, proză în: „Vestea Nouă‖, „Izvorul‖ (aici era şi redactor), „Ramuri‖, „Cronica 

Romanului‖, „Neamul Românesc Literar2, „Drum Nou‖, „Cuget Cla‖, „Calendarul‖, 

„Fântâna Darurilor‖, „Izvorul Tămăduirii‖, „Porunca Vremii‖ ş. a. Scoate publicaţia 

„Credinţa Ortodoxă‖(1931-1935). Opera: povestiri pentru copii, nuvele, romane, predici 

şi diverse articole.  

■ 31/1859, n. Gheorghe Nicolau. la Români, ilustru institutor, revizor şcolar, apreciat 

de ministrul Spiru Haret, care a participat la inaugurarea Şcolii de Băieţi nr. 3, Mărăţei, 

Piatra-Neamţ (azi Şcoala Nr. 2). 

 

IUNIE 

 

■ 1/1946 – n. Petruş Andrei, la Goşmani, Neamţ. Liceului „Petru Rareş‖ din Piatra-

Neamţ; Facultatea. De Filologie Iaşi. Prof. la Liceul din Puieşti, Vaslui. Redactor la 

„Visătorii‖, „Amurg Sentimental‖, „Dor de Dor‖. Colaborări: „Dacia Literară‖, 

„Convorbiri Literare‖, „Cronica‖, „Cuvântul Adevărului‖ (Canada). Cărţi: „Descântece 

de inimă rea‖, „Floare de jar‖, „Flacăra de veghe‖, „Cântecul toamnei‖, „Mierea din 

trestii de cuvânt‖, „Poeme târzii‖, „101 sonete‖, „Crepuscul de miere‖. 
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■ 2/1967 – n. Lucian Iordăchescu, la Gârcina, Neamţ. Profesor, scriitor. Facultatea de 

Litere, Cluj. Dr. în filologie cu teza „Spaţiul românesc. Efigiile şi ereziile «seriei»‖, 

publicată în 1998. Colaborări: „Echinox‖, „Tribuna‖. Autor de piese de teatru. 

■ 3/1943 – n. Vasile Vasile, la Borleşti, Neamţ, Muzicolog. Prof. dr. (1994). 

Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima‖, Cluj; Facultatea de Filologie, Iaşi. Profesor 

în Piatra-Neamţ. Cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti 

(1990-1995), cadru didactic la Academia de Muzică, Bucureşti (din 1995). Colaborări: 

„Academica‖, „Asachi‖, „Aradul‖, „Actualitatea muzicală‖, „Acţiune‖, „Biserica 

Ortodoxă Română‖, „Ceahlăul‖, „Cronica‖, „Cotidianul‖, „Muzica‖, „Revista de 

etnografie şi folclor‖, „Revista de pedagogie‖, „Vatra‖, şi publicaţii din Marea Britanie, 

SUA, Germania. Scrieri: „Iubirea de moşie e un zid‖, „Profiluri de muzicieni români, 

sec. XIX-XX, vol. I‖, „Gavriil Galinescu – reprezentant de seamă al muzicii româneşti‖. 

■ 4/1952 – n. Iosif Haidu, la  Făgăraş, Braşov. Pictor. Profesor la Clubul Copiilor şi la 

Cenaclul „ProArte‖din Roman. Membru al UAP din 1982. Numeroase expoziţii 

personale, de grup şi colective. Lucrări în colecţii din ţară şi din străinătate (Olanda, 

Franţa, Germania, Italia, Turcia, Ungaria). 

■ 7/1925 – n. Elena Botez-Butnaru, la Piatra-Neamţ. Prim-solistă de operă. Elevă a 

Sidoniei Hogaş. Academia de Muzică şi Artă Dramatică, Bucureşti. Solistă la Opera din 

Bucureşti şi Opera din Timişoara, interpretând, ca soprană, numeroase roluri. Turnee: 

Franţa, Italia, Germania, Polonia ş. a. Colaborează la Catedra de canto a Liceului de 

Artă din Piatra-Neamţ.  

■ 8/1966 – n. Lucian-Paul Pal, la Roman. Poet, publicist. Institutul Politehnic, Iaşi. 

Premii la concursuri literare. Colaborări: „Astra‖, „Convorbiri literare‖, „Acum‖, 

„Evenimentul zilei‖. Funcţii de conducere la „Evenimentul de seară‖, „Naţional‖, 

„Ziarul politic‖, „Swou politic‖, „La strada‖. Premiul pentru cel mai bun reportaj 

monden al revistei „Vip‖. Volumul: „Sunete şi semene‖ (1988).  

■ 9/1921 – n. Vasile Măcărescu, la Piatra-Neamţ. Avocat, publicist. Facultatea de 

Drept, Bucureşti. Reţinut în diplomaţie, până la preluarea conducerii Ministerului de 

Externe de către comunişti (1947). Arestat şi condamnat. După ieşirea din închisoare, a 

emigrat în Germania, stabilit la Köln. La Essen, a scos Revista „Transilvania‖ (1987-

1990). 

■ 12. 06. 1962 – Petru Vamanu, la Negreşti – Neamţ). A absolvit Liceul de Artă din 

Bacău. Între 1981 şi 1993, a participat la numeroase expoziţii de grup: Bacău (1981), 

Piatra-Neamţ (1984, 1993), Botoşani (1988), precum şi la Taberele de creaţie de la 

Dumbrava-Neamţ (1991) şi Potoci Neamţ (1992, 1993). A pictat mai multe biserici. 

■ 13/1878 – n. Petru Gheorgheasa, la Cotârgaşi, Broşteni, Neamţ (d. 18. 11. 1944, în 

refugiu, Portăreşti, Giurgiu). Învăţător, folclorist. Şcoala Normală „Vasile Lupu‖, Iaşi. 

A fost învăţător (mai multe şcoli), revizor şi inspector şcolar. Colaborări: „Şezătoarea‖, 

„Vremea nouă‖, „Ion Creangă‖, „Calendarul sătenilor‖, „Deşteptarea sătenilor‖, 

„Almanahul învăţătorilor‖, „Revista învăţătorilor‖. Autor de manuale şcolare în colab. 

cu Mihail Sadoveanu, Constantin Stan, Simion T. Kirileanu. Volume de folclor: 

„Cântece populare potrivnice beţiei‖ (1902), „Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou‖ 

(1928). 

■ 13/1913 – n. Gheorghe-Vasile Georghiţă, la Dolheşti, Pipirig, Neamţ (d. 1984, 

Târgu-Neamţ). Profesor, sculptor. Şcoala de Arte şi Meserii, Târgu-Neamţ. Academia 

de Belle Arte Iaşi. Prezent cu lucrări în lemn la expoziţii româneşti din New York, 

Londra, Berlin, Paris, Viena, Sofia, Moscova, Beijing, Varşovia ş. a. 
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■ 13/1949 – n. Eugen Steţcu, la Roman. Poet format în cenaclurile literare „Cezar 

Petrescu‖ şi „Panait Muşoiu‖ din oraşul natal. Debut (1996) cu placheta „Mitologii şi 

sentimente‖ (pref. Eugen Simion), urmată de „Pe vocala unui zeu‖ (2005).  

■ 14/1884 – n.  Ioachim Botez, la Bistricioara, Neamţ (12. 06. 1956, Bucureşti). 

Profesor, prozator. Facultatea de Litere şi Filozofie, Bucureşti. Profesor la Liceul „Petru 

Rareş‖ din Piatra-Neamţ. Colaborări: „Foaia populară‖, „Anuarul Liceului «Petru 

Rareş»‖, „Curentul‖. Scrieri: „Însemnările unui belfer, vol I şi II‖ (Reţine atenţia lui 

Pompiliu Constantinescu şi lui Eugen Lovinescu, care îl considera „mare prozator în 

devenire‖.); „Schiţe şi însemnări din şcoala de ieri şi de azi‖; „După o jumătate de 

veac‖; „De azi şi de demult‖; „Prin Bucureşti odinioară şi astăzi‖ şi multe traduceri. 

■ 14/1918 – n. Maria Celmare-Nicolau, la Piatra-Neamţ (d. 1998, Bucureşti). 

Scriitoare. Facultatea de litere şi Filozofie, Iaşi. Profesoară în oraşul natal. Cu Har. 

Mihailescu şi Dumitru Almaş, scoate „Petrodava‖. Conduce Revista „Flori de munte‖ a 

elevilor Şcolii Normale de Fete. Colaborări: „Zodii de cumpănă‖ (Freiburg), „Căminul 

românesc‖ (Geneva), „Mioriţa noastră‖ (New Xork). Scrieri: „Catrinel‖, povestiri, 

Bucureşti (1994), „Poezii patriotice‖; „Lumini din suflet‖ (1995) şi „Scrisori 

însângerate‖ (1997), toate la Mannheim (Germania).  

■ 14/1961 – n.  Radu Florescu, la Sabasa, Borca, Neamţ. Absolvent al Liceului 

„Mihail Sadoveanu‖ din Borca. Poet. Debut în Revista „Amfiteatru‖. Volume: „Poeme 

singure‖, „Camera liturgică‖, „Satrapia‖, „Casa din care ies‖, „Negru transparent‖, 

„Rău de pământ‖, „Probă de viaţă‖. Membru al U. S. 

■ 15/1903 – n. Victor Brauner, la Piatra-Neamţ (d. 1966, Paris). Şcoala de Belle Arte 

Bucureşti (pentru puţin timp). Debutează la Galeria „Mozart‖ (1924). Adept al picto-

poeziei, participă la editarea revistelor „75 H. P.‖ şi „Integral‖. În revista „unu‖ publică 

ilustraţii şocante. Se stabileşte la Paris, ia contact cu cercurile avangardiste (1930) şi 

realizează „Autoportret fără un ochi‖. Expune la Galeriile „Pierre‖, catalogul este 

prefaţat de André Breton. Pentru un an membru al Partidului Comunist aflat în 

ilegalitate (1935). După un refugiu în Pirinei şi Alpi, în 1945, revine la Paris, pictează 

cele şapte pânze ce vor fi nucleul expoziţiei de la Galeria „Piere Loeb‖. Va fi exclus din 

„Grupul Suprarealist.‖. În 1966, reprezintă Franţa la Bienala de la Veneţia.  

■ 15/1929 – n. Petru Petrescu, la Piatra-Neamţ. Cursuri ocazionale la Institutului de 

Artă din Iaşi. A deprins tehnicile grafice sub îndrumarea lui Vasile Dobrian. Membru 

UAP. Specializat în tehnici de mozaic, sgraffito, ceramică pictată, frescă, vitralii, 

pictură în ulei. Prezent la peste 80 de saloane oficiale, expoziţii naţionale, interjudeţene, 

internaţionale (Anglia, Cehoslovacia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Iugoslavia, 

Japonia, Olanda, Polonia, Spania, Venezuela. Premii la Bienala „Lascăr Vorel‖ şi 

„Voroneţiana‖. 

■ 16/1884 – n. Nicolae I. Dăscălescu, la Căciuleşti, Neamţ (d. 28. 09. 1969, Piatra-

Neamţ). General de corp de armată. Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu, Bucureşti. 

S-a distins în timpului Primului Război Mondial, în luptele de la Slănic-Moldova şi 

Cireşoaia. Participă la Al Doilea Răpzboi Mondial pe diferite fronturi. În timpul 

regimului comunist a fost arestat şi umilit, drept pentru care, după eliberare, când se va 

încerca reabilitarea sa, va refuzam orice onoruri. 

■ 17/1825 – n. Elena Cuza, la Iaşi (d. 8. 04. 1909, Piatra-Neamţ), soţia domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza., căruia îi este alături în activitatea acestuia şi îl însoţeşte în exil. 

În Elveţia, va cumpăra casa din Piatra-Neamţ (pe Str. „Ştefan cel Mare‖), de la familia 

ing. Bacalu, unde va locui după moartea soţului. Aici a contribuit la diferite acţiuni de 

binefacere. La 24 ianuarie 1909 (la 50 de ani de la Unire) va fi vizitată de Nicolae Iorga, 
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iar manifestările dedicate evenimentului s-au desfăşurat în faţa casei în care locuia 

Doamna. 

■ 17/1879 – n. Constantin Dascălu, la Cârniceni, Iaşi (d. 22. 11. 1935, Roman). 

Profesor, publicist. Facultatea de Litere şi Filozofie, Iaşi. Studii în Germania. întors în 

ţară (1909) este numit profesor la Liceul „Roman-Vodă‖. Din nou în Germania, se 

specializează în arheologie (dr. în istorie şi arheologie), renunţă la o catedră 

universitară, face săpături în împrejurimile Romanului şi la Cucuteni. Primele colecţii 

muzeale la Roman. 

■ 19/1946 – n. Neculai Păduraru, la Sagna, Neamţ. Sculptor. Institutul de Artă Plastică 

„Nicolae Grigorescu‖. Distins cu premiul UAP, de şase ori, şi cu premiile: Bienalei 

Internaţionale de Sculptură de la Budapesta (1978), Premiul „Picasso‖ Roma (1981) 

Premiul Bienalei Internaţionale Euro-Asia Ankara (1988); Premiul pentru sculptură 

„Minato Ku‖, Tokyo. 

■ 20/1938 – n. Mihai Merticaru, la Beţeşti, Rediu, Neamţ. Profesor, poet, publicist. 

Facultatea de Filologie, Iaşi. Membru U. S. Redactor la ziarul „Ceahlăul‖. Colaborări: 

„convorbiri literare‖, „Antiteze‖, „Asachi‖, „Spirit Critic‖, „Flacăra‖ şi în reviste 

didactice Cărţi de poezie: „Vânătoare princiară‖, „Catedrala de azur‖, „Scriere 

cuneiformă‖, „Întâlnire pe pod‖, „Imperiul lupului‖, „Împărăţia clipei‖, „Arca lui 

Petrarca‖, „Împărăţia frigului‖, „Geometrie lirică‖ şi cărţi didactice.  

■ 21/1949 – n. Cepoi Dan,  la Târgu-Neamţ (d. 2008, Piatra-Neamţ). Pictor. Facultatea 

de Arte Plastice, Iaşi. Membru al UAP. În paralel cu activitatea didactică la Piatra-

Neamţ, expune permanent, în cadrul expoziţiilor colective, ocazionale sau anuale, şi 

participă la Taberele de Creaţie estivale organizate la Almaş, Varatec, Durău, 

Dumbrava. În selecţiile filialei pentru expoziţiile deschise la Galeria „Cupola‖, Iaşi, 

Saloanele „Vatra‖, Târgu-Mureş şi Galeriile „Alfa‖, Piatra-Neamţ, , Bienal „Lascăr 

Vorel‖, Piatra-Neamţ. Reproduceri în revistele: „Arta‖, „Orizonturi româneşti‖, 

„Vatra‖. 

■ 24/1818 – n. Ion Ionescu dela Brad, la Roman (d. 31. 12. 1891, Brad, Roman) Ctitor 

al învăţământului agronomic din România. Savant de renume european. La Sorbona a 

studiat fizica, chimia, ştiinţele naturii. Revenit în ţară, prof. la Academia Mihăileană. 

Înfiinţează: „Jurnal de agricultură‖ şi „Gazeta satelor‖. La Brad, organizează o fermă-

şcoală model (azi, Liceul Agricol). Aici a publicat „Agricultura română de la Brad‖, 

lucrare monografică  de mari proporţii. Membru de onoare al Academiei Române (1. 

04. 1884).   

■ 25/1987 – n. Ana-Maria Bălaş, la Iaşi. Fostă elevă a Şcolii „Elena Cuza‖ şi a 

Colegiului Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ. Facultatea de Cibernetică a 

Academiei de Studii Economice, Bucureşti. Colaborări la: „Analize şi Fapte‖, „Cetatea 

lui Bucur‖, „Convorbiri literare‖, „Ecoul‖, „Oglinda literară‖, „Tânărul Scriitor‖. Premii 

la diverse concursuri literare. Debutul editorial: „Replay la viaţă – Jurnal de dimineaţă, 

proză scurtă‖ (2008), în urma concursului organizat de editura „Lumen‖.  

■ 26/1951 – n. Vasile Popa-Homiceanu, la Homiceni, Bârgăoani, Neamţ. Psiholog, 

scriitor. Facultatea de Filozofie, Iaşi. Colaborări: „Convorbiri literare‖, „Cronica‖. 

„Dialog‖, „Luceafărul‖, „Ateneu‖, „Porto Franco‖ „Viaţa românească‖,. Debut: 

„Ceahlăul‖ (1967). Membru al U. S. (1997). Scrieri: „Iarna, pentru cine mor vulpile‖, 

„Imposibila pândă‖, „Cea mai credibilă moarte‖, „Ninge de Paşti în Paradis‖, „Patimi în 

labirint‖, „Infernul albastru‖, „Noaptea pasării de aur‖, „Sintagmele ochiului‖, „Cine 

eşti tu, domnule Nily?‖, „Risipele fiinţei‖, „Drumul spre Efes‖. Premiul „Mihai 

Eminescu‖ şi Premiul revistei ―Convorbiri literare‖. 

■ 27/1951 – n. Laurenţiu Dumitraşcu, la Moineşti, Bacău. Arhitect. Stabilit cu părinţii 
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la Bicaz (1958), apoi în Piatra-Neamţ. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu‖. Membru al 

UAP (1990). Diverse şi multiple proiecte de amenajare a unor zone (Bălţăteşti, Bicaz, 

C.F.S. Săvineşti ş.a.). Lucrări de artă monumentală (Anamorfoze), lucrări de 

scenografie (diverse spectacole: la TT, Teatrul Naţional din Iaşi, Teatrul „Mihai 

Eminescu‖ din Botoşani ş. a.), proiecte de construcţii în ţară şi în străinătate.   

■ 28/1872 – n. Vasile Gheorghiu, la Câmpulung Moldovenesc (d. 29. 11. 1959, 

Dumbrava Roşie, Neamţ). Prof. univ. dr. în teologie (1997), membru de onoare al 

Academiei Române. Student la facultatea de Teologie din Cernăuţi, apoi, după 

specializări la Viena, Bonn, Breslau şi Leipzig, profesor 37 de ani. Redactor şi director 

al Revistei „Candela‖, continuând s-o  redacteze şi după 1939, când s-a stabilit la Cut, 

Dumbrava Roşie, Neamţ. I se va suspenda titlul academic şi pensia. Numeroase lucrări 

publicate în presă şi editate în volum. 

■ 28/1912 – n. Sergiu Celibidache, la Roman (d. 14. 08. 1996, München). muzician, 

compozitor, membru de onoare al Academiei Române. Începe studii la Politehnică, apoi 

de matematică, le abandonează şi se consacră muzicii. Şcoala de Înalte Studii Muzicale 

din Berlin, unde va debuta la pupitrul Filarmonicii (1945). Conduce Orchestra 

Simfonice a Radiodifuziunii din Stockholm, cu care va reveni în ţară în 1958. Din 1969, 

conduce Orchestra Filarmonică din Paris, iar din 1979, devine directorul Filarmonicii 

din München, dirijind orchestra acesteia la Ateneul Român (1978 şi 1990).  

 

 

calendar realizat de prof. Constantin Tomşa 
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LITERA – TURA – VURA 
 

 

Remember 

Fănuş Neagu şi „povestea viei, cîntecul vinului” 
 

Nu poţi să spui că Fănuş Neagu nu a fost un mare scriitor (român) 

fără să nu-ţi muşti limba. După Revoluţie o mulţime de carierişti din alte 

vremuri, de mediocrităţi agresive s-au ascuns după statura impunătoare a 

lui Fănuş, ca să treacă puntea spre capitalism. Ei au trecut puntea, el a 

rămas. Scriitor. Nu a făcut compromisuri, decît doar în măsura în care a 

fost tolerant. Uneori părea atît de mare, încît cei din jur nu găseau un loc 

în care să îl izoleze, ca să se simtă ei în largul lor, aşa că îl făceau să se 

simtă ca un înger cu aripi uriaşe care a aterizat în coteţul găinilor. Ca la 

Marquez ... ! 

E posibil ca să nu fi dat operele de care era în stare, dar uneori ai 

impresia, uitîndu-te în jur, că nu prea avea pentru cine să o facă. De asta 

a scris cît a crezut de cuviinţă. Destul cît să îţi placă literatura şi viaţa, 

dacă eşti cititor şi viu. 

Despre vin şi viţa de vie a scris de parcă ar fi fost tocmit de 

Bachus să o facă. Cu cîţiva ani în urmă am îngrijit o carte, „Povestea viei, 

cîntecul vinului‖, adunată din scrierile lui Fănuş de către ing. Gabriel M. 

Leţ.  

Reţin, din prefaţa cărţii de atunci, cuvîntul distinsului 

academician Valeriu D. Cotea: „De la Fănuş Neagu înainte nu se mai 

poate scrie ireverenţios, în cultura română, despre vin şi beţie. 

Rememorându-l pe Pliniu cel Bătrân, ce spunea că omul datorează 

vinului faptul de a fi singurul animal care bea fără să-i fie sete! Beţia nu 

e o pierdere a simţului realităţii, dimpotrivă, este luarea în posesie a 

spiritului lumii, a luminii dumnezeeşti din orice fiinţă, precum omul şi 

vinul, între celelalte vremelnice vieţuitoare. 

Paginile despre Brăila natală, fascinant povestite de către Fănuş 

Neagu, ar trebui să fie transcrise de oricare brăilean, chiar de fiecare 

român, pe actul de identitate ca să arate lumii din ce binecuvântate 

meleaguri vine. Maestrul demonstrează, odată pentru totdeauna, că nu 

există locuri urâte, există doar oameni care nu ştiu să intre în inima 

poveştilor. 

Interrelaţia fiinţă umană şi vin s-a născut în momentul preistoric 

când omul a început să mănânce strugurii dulci şi aromaţi apoi, dorindu-
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le păstrarea, i-a metamorfozat într-un lichid mustos şi spumos pe care, 

gustându-l, şi-a întregit bucuria de a trăi. Se pare că primul viticultor a 

fost Noe, care a deprins “a fi lucrător de pământ şi a sădit vie” 

(Facerea, 9.20). Vinul, odată produs, s-a aflat sub oblăduirea unuia din 

cei 12 zei din Olimp respectiv, Dionysos (cel împrumutat de greci de la 

traci – Sabazios, cum era ştiut), iar serbările tradiţionale dedicate lui, se 

numeau dionisiace. Latinescul “symposium” (în greceşte – symposion) 

înseamnă a bea (vin) în companie. 

Aşa precum curcubeul, izvorât din hrubele vinurilor legendare, 

răsfaţă luminând şi încălzind viile-nflorite ale podgoriilor, pentru 

aromele toamnei, tot astfel, harul breslei scriitorilor onorează-n cuvinte 

magice munca viticultorilor şi oenologilor, ambele dăruind posterităţii 

curcubeul de spirit”. 

De la Fănuş Neagu, reţinem acum, la despărţirea de o lume prea 

strîmtă, „Decalogul viei şi vinului‖: „După cum se vede, fac ce fac, şi cu 

sufletul despletind legende, aduc mereu vorba de podgorii binecuvântate 

şi de vinuri mănăstireşti: 

I. Lângă firul de grâu, stă ca un arbore – mamă a pământului 

românesc, numai viţa de vie. Podgorii bogate şi lanuri mănoase. 

Fânul copt ridică strugurii de miresme, grâul vorbeşte cu neamul 

geţilor din gorgane. 

II. Noi, românii, suntem de–o stea şi de un răsărit cu viţa de vie, de–o 

naştere şi o moarte cu vinul. Eşti totul în toate şi toate prin tine, tu, 

vinul de–a pururi al neamului meu. 

III. În bulbul învietor al armoniei universale suntem şi vom rămâne 

prezenţi măcar cu un ciorchine de strugure. Pământul acesta, 

Iisuse Hristoase, e raiul în care ne–a vrut Dumnezeu. 

IV. Va trebui să fie o Judecată de Apoi a viei şi vinului din ţara 

noastră, atâta timp cât faima trecutului e un curcubeu neapus. 

V. Două sunt miracolele acestui pământ: femeia şi vinul. Rămâne 

crezul, întruchipat într–o femeie purtând pe creştet un ulcior plin 

cu duminici înjungheate în noaptea învierii vinului. 

VI. Maiul înfloririi viţei de vie şi septembrie al culesului strugurilor 

sunt luni de vrajă. Vinuri galbene ca Luna, vinuri roşii ca pojarul 

asfinţitului din iulie. 

VII. Strugurii din viile aparţinând bisericilor noastre se coc tot la 

acelaşi soare ca şi cei din viile Vaticanului. Plin de mireasma din 

noaptea Învierii lui Christos, vinul e cupola sub care se produc 

răsturnări ale spiritului, precum şi aşezări în cântec, în dor şi 

simboluri. 
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VIII. Cine dispreţuieşte vinul pune ceva rău la cale împotriva omenirii. 

Cine–l bea înţelept şi cumpătat intră pe poteci învăluite–n fumul 

enigmelor. Dincolo de buza ulcelei se construiesc altare ale ideii 

şi neanturi trandafirii. 

IX. Vinul e fiinţa şi totodată unealta cu care speranţa rupe gâtul 

necazului. Vinul e înzestrat cu o mie de virtuţi şi o singură 

scădere: tinereţea! 

X. Eu am îmbrăcat cămăşa vinului bun în clipa cu limite fecunde, 

când am deschis ochii şi–o icoană în care Mântuitorul, cu 

mâinile–i Sfinte, aşezat pe o laviţă de la cramă, zdrobea strugurii. 

Atunci am înţeles că vinul are pulsaţii de Dumnezeu. 

 Am cetit cărţile lui Fănuş Neagu cu gusturile mele şi nu influenţat 

de alţii, de „esteţii de serviciu‖, aşa că mi-au plăcut. Deseori vorbeam cu 

regretatul profesor de fotbal Radu Toma din Piatra Neamţ, vărul lui 

Fănuş Neagu, „plecat‖ cu o lună înaintea acestuia, despre o posibilă re-

întîlnire la Piatra Neamţ, unde să ne uităm la lume prin lumina pe care o 

dă un pahar de vin pe care să ni-l dea părintele Vichentie de la 

Mănăstirea Secu. Nu a mai fost posibil. Deşi, dacă ne gîndim bine, cînd 

nu te mai încurcă meandrele timpului pămîntesc, toate lucrurile 

imaginabile devin posibile.  

(Adrian Alui Gheorghe) 

 

 

Amantele lui Lenin 
 

 Scriitorul francez Jean Genet publica în presa pariziană, prin anii 

'70, un articol cu acest titlu. Dar nu se referea la ceea ce sugerează el, la 

prima vedere, ci, pornind de la o realitate istorică şi de la legendele care o 

însoţeau (relaţia cu Krupskaia ş.c.l.), Jean Genet făcea o "volută" 

stilistică spre amantele ideologice ale fostului lider comunist (cazul în 

speţă vizându-l pe Cohn-Bendit, agitatorul studenţilor din mai '68, 

dovedit cu puternice înclinaţii stângiste, însă bine hrănite de confortul şi 

mediul capitalist; fapt mai târziu confirmat de ajungerea lui Cohn-Bendit 

în fotoliul de parlamentar european!).  

 Mi-am adus aminte de această poveste, nu demult, când am văzut 

/ auzit la televizor o reclamă care îndemna lumea să renunţe la locuinţele 

din "blocurile comuniste", pentru a se muta în vilele construite în noul / 

originalul capitalism românesc. Pentru că, măcar simbolic, situaţia e 

reală: cei care locuim în cartierele cu asemenea blocuri rămânem la 

condiţia de amante ale lui Lenin, vrând nevrând. Faptul e confirmat chiar 

ştiinţific de cercetările socio-psihologilor din unele ţări (de pildă, în zona 
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estică, fostă RDG, a actualei Germanii), constatându-se că acolo e foarte 

dificilă desprinderea de vechile mentalităţi şi deprinderi. 

 În România nu s-au făcut (încă) astfel de studii, dar pot să spun 

din proprie experienţă că aşa stau lucrurile. Şi nu mă refer aici doar la 

meschinăria spaţiului, la funcţionarea instalaţiilor care-ţi impun 

dependenţa de vecini, la modul de folosire a încăperilor "comune" (chiar 

după ce ai cumpărat apartamentul) etc. Mă refer la comportamentul şi 

atitudinea determinate / influenţate de această condiţie. Da, blocurile 

ceauşiste sau dejiste contribuie la conservarea "spiritului" comunist care, 

uneori (ca să dau un exemplu), transformă "asociaţiile de proprietari" în 

adevărate celule de partid (hai să le zicem "sindicale", după 1990)!  

 Desigur, majoritatea oamenilor nu au bani suficienţi ca să se mute 

în vilele cu apartamente de sute de mii de euro. Există, totuşi, 

posibilitatea de a inspira cât de cât o gură de aer proaspăt / liber prin 

pagina unei cărţi sau printr-un tablou. Asta făceam şi înainte de revoluţie. 

Acum, însă, parcă nu mai avem chef de aşa ceva, parcă e mai dificil de 

făcut asta. De ce? Nu mai avem timp? Ne-au fost sufocate toate 

aspiraţiile? Ne-au fost secătuite puterile?.. Suntem condamnaţi, aşadar, să 

rămânem pe vecie amantele lui Lenin? (E.N.) 

 

 

Despre cum Vasile Andru suflă în „rugul aprins” 
 

Vorbind despre Artur Silvestri, mai cunoscut de scriitorii români ca 

unealtă a securităţii, care lovea (acţiona) pe linia « Luceafărul » - 

« Săptămîna », Vasile Andru are nişte ciudate revelaţii : « Păstrând 

diferenţele de timp şi de prigoană, putem spune că s-a petrecut cu Artur 

Silvestri ceva asemănător cu răscrucea trăită de Sandu Tudor. În floarea 

tinereţii, Sandu Tudor (Al. Teodorescu) era un poet frondeur, om cu alură 

sportivă, teribilist; era şi bogat, avea un aeroplan propriu! Şi apoi, după o 

răscruce de viaţă, în Sandu Tudor se revelează ascetul, monahul, 

isihastul. O putem numi convertire, o putem numi revelaţie. Critica 

literară a vremii a privit cu neîncredere şi cu ironie această turnură la 

Sandu Tudor. G. Călinescu s-a exprimat mefient şi ironic despre 

ortodoxismul lui Sandu Tudor. Interesant de urmărit paralelismul între 

Artur Silvestri şi „paradigma‖ Sandu Tudor. Şi-n cazul lui Silvestri, 

critica snoabă din Bucureşti a fost mefientă şi ironică referitor la 

dominanta ortodoxă a scrierilor sale şi a acţiunilor sale după 90.‖ Hai, 

dragă Vasile Andru, nu arunca peste cenuşa ―Rugului aprins‖ cu zoaia 

naţionalist-securistică a lui Artur Tîrnăcop! Daniil-Sandu Tudor a murit 

în chinuri la Aiud, totuşi, torturat de securitatea pe trunchiul căreia s-a 
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dezvoltat Tîrnăcop-ul de mai tîrziu. Hai să mai lăsăm şi cîteva lucruri 

nemurdărite pe lumea asta …! (Ilici Boris Tîrnocopov)  

 

 

Moştenitorii "Cântării României" 
 

 În vremea (prea) vestitului festival "Cântarea României", 

profesioniştii din cultură (şi nu mă refer aici la tot felul de politruci 

vigilenţi şi fanatici, meniţi "să ducă la îndeplinire indicăţiile") au încercat 

să reziste. S-au izolat, pe cât a fost posibil, în biblioteci (scriitorii), în 

teatre (actorii şi regizorii), în muzee (cercetătorii şi muzeografii), în 

filarmonici (instrumentiştii şi dirijorii) etc., adică în redutele propriilor 

profesii. Au făcut acolo nu chiar ce au vrut ei, dar măcar au încercat să 

respecte câte ceva din rigoarea învăţată la şcoală şi din calificarea 

obţinută în decursul anilor de experienţe mai mult sau mai puţin dificile. 

E adevărat că unii au cedat amatorismului şi au acceptat să-şi 

compromită statutul pentru niscaiva foloase iluzorii. Dar cei mai mulţi au 

rezistat şi au sperat în "schimbarea" situaţiei. 

 Şi această "schimbare" a venit după 1990. În mai bine? Să vedem. 

Dispariţia cenzurii politice a fost OK, dar imediat a fost înlocuită de 

cenzura economică. Deschiderea contactelor cu specialiştii din ţările 

occidentale a fost şi ea bine-venită, până în punctul în care s-au amestecat 

"pe relaţie" diverse persoane străine domeniului, purtătoare de interese 

obscure. Normarea juridică în domeniile culturale s-a făcut - târziu, greoi, 

chinuit -, dar aplicarea legilor încă decurge anapoda, pe sărite, cu 

scandaluri repetate (v. legea instituţiilor de spectacol, a bibliotecilor, a 

muzeelor, legile patrimoniului cultural ş.a.m.d.). Finanţarea activităţilor 

culturale este în permanentă suferinţă şi nu mă refer acum la minusculul 

buget al MCC, ci chiar la Fondul Cultural Naţional, unde proiectele alese 

(culese?) trezesc mereu suspiciuni şi nedumeriri. Ce să mai spun de 

veşnicul război dintre cineaştii tineri şi CNC?! 

 Mai întâi am crezut că la mijloc ar fi nepriceperea. Şi, până la 

urmă, chiar despre asta e vorba. Dar nu în chip cinstit, direct, 

recunoscând în final o eroare sau alta. Nepriceperea pe care o am în 

vedere se strecoară abil, pervers, cu ocolişuri mai lungi sau mai scurte şi 

în cultură, precum în toate celelalte tipuri de activitate. Modelul politic 

(democratic?) a funcţionat nefast şi a lansat semnale dubioase în toate 

direcţiile. Dacă oamenii cu ambiţii şi veleităţi îndelung dospite au văzut 

că se poate intra în Parlament, în Guvern sau în administraţie fără o 

pregătire solidă, unii dintre ei s-au gândit să încerce şi în cultură, că e de 

bon-ton, că e trendy, că e cool... Şi aşa ne-am trezit cu o puzderie de 
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"întreprinzători" care ţin neapărat să-şi tipărească numele pe nişte coperţi, 

crezând că în lăuntru au pus de-o carte, să urce pe scândură convinşi că s-

au întâlnit, în sfârşit, cu vocaţia actoricească, să sufle în frunză până când 

visul lor va deveni marea simfonie, să coloreze pânzele cu convingerea 

că "geniul" lor va fi recunoscut în posteritate, să organizeze simpozioane, 

serbări, festivaluri, fundaţii, muzee, teatre, orchestre etc. de pe urma 

cărora să se aleagă măcar cu gloria, dacă nu şi cu "mălai" în cont. Şi uite-

aşa, în timp ce "responsabilii de resort" se plângeau, la un moment dat 

(înainte de actuala criză, evident), că România ar duce lipsă de forţă de 

muncă calificată (cacofonie consacrată!), doctorii, inginerii, contabilii, 

economiştii, ba până şi aviatorii, puneau umărul la propăşirea culturii 

române. Între timp, instituţiile specializate intrând în agonie ori salvându-

se prin compromisuri penibile. 

 Şi avem astăzi o ţară-n sărbătoare, în care "toată lumea râde, cântă 

şi dansează", nu are importanţă că o face după ureche, disonant, agramat, 

confuz. Spiritul critic a dispărut ca prin minune, criteriile de evaluare 

aşişderea, ca şi banii vârâţi în "manifestările" cu pricina. Pentru că şi 

afirmarea amatoristică în cultură costă. Sau mai ales ea. Iar de unde şi 

cum vin banii, ca să se ducă pe apa Sâmbetei, o ştie toată lumea... (E.N.) 

 

 

Ataraxia 
 

 Zilele trecute m-a oprit un domn, pe stradă, ca să-mi atragă 

atenţia asupra modului în care vorbesc eu la scurta emisiune culturală pe 

care o realizez la un post de televiziune local: sunt prea detaşat, calm, 

egal în exprimare, de parcă aş "suferi" de ataraxie. Am înţeles că mi se 

făcea un reproş. Adică nu la primul sens al termenului, cel filosofic (cf. 

dicţionarelor: concepţie idealistă, în antichitate, susţinând că omul trebuie 

să tindă spre o perfectă linişte sufletească), se referea domnul respectiv, 

ci la sensul clinic, maladiv (starea de pasivitate a unui organ sau a unei 

funcţii). Accept că lucrurile pot să pară aşa. N-am premeditat asta, însă, 

dacă stau acum şi analizez situaţia, cred că am intuit corect atitudinea pe 

care se cuvine să o aibă un "emiţător" de informaţii (ba chiar şi de opnii) 

culturale. Măcar în această zonă să ne păstrăm echilibrul... Nu insist 

deoarece nu-mi propun să analizez aici variantele / momentele / aspectele 

psihologice pe care le presupune comunicarea în mass-media, în funcţie 

de domeniul subiectului abordat (politic, economic, social, sportiv ori 

cultural, bineînţeles), de genul publicistic (ştire, reportaj, interviu 

ş.a.m.d.) sau de mijloacele folosite (audio-video, tipar etc.).  
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 Totuşi, am încercat să-mi explic de unde vine această aşteptare / 

plăcere a publicului, oarecum masochistă, de a fi "agitat", provocat, când 

este şi, mai ales, când nu este cazul. Şi mi-am dat seama că avem de-a 

face cu o chestiune de formă şi nu de fond: lumea vrea să scape de 

plictiseală, să fie "inflamată" nu atât de conţinutul unei informaţii / 

dezbateri / analize, cât mai degrabă de "tonul" cu care aceasta e 

transmisă. Sezaţionalismul cultivat de două decenii în mass-media a 

produs un fel de "dependenţă" (ca un drog) în rândul (tele)spectatorilor, 

ascultătorilor sau al cititorilor, făcându-i mai puţin atenţi la consistenţa şi 

importanţa mesajelor, dar foarte avizi de "acutele" folosite de cei care le 

transmit. 

 Ca să revin şi ca să fie mai clar ce vreau să spun, mă opresc la 

două exemple mai vechi de pe "sticlă": accidentul avionului prezidenţial 

polonez şi norul radioactiv din Japonia. Trec peste faptul (detaliul?!) că 

posturile centrale tv (cu excepţia TVR şi, uneori, a ProTv) ne transmit 

doar ştiri externe de natură catastrofică (altfel, ca să acopere constant 

acest domeniu, ar fi nevoie de multe cheltuieli - corespondenţi, 

abonamente la agenţii specializate etc.). Dar am observat atent atitudinea 

moderatorilor / crainicilor în situaţiile cu pricina: dramatizau şi se agitau 

de parcă, în secunda a doua, urma să ni se întâmple şi nouă aceleaşi 

lucruri! Sunt de acord că prăbuşirea avionului polonez presupunea 

sobrietate şi bun simţ. Dar de ce mai trebuiau adăugate adrenalina, 

suspiciunea şi scenariile fanteziste în această poveste? Apoi, după toate 

explicaţiile tehnice primite de la specialişti în privinţa norului radioactiv, 

ce rost mai aveau diatribele alarmante? 

 Aşadar, dacă vom privi cu atenţie în lăuntrul vieţii noastre, vom 

descoperi destule motive reale de nelinişte, suficiente pentru a nu ne mai 

lăsa năpădiţi şi de cele ireale furnizate prin canalele tv. Ştiu că o reţetă 

convenabilă a rating-ului implică şi exacerbarea / agitarea unei informaţii 

peste limita acceptabilă. Dar intrarea în acest joc / şoc e foarte riscantă, 

pentru că produce dependenţă, cum am spus, şi cohorte de "şocaţi". Iată 

de ce prefer ataraxia, în varianta ei filosofică. (E.N.) 

 

Culianu, la zece ani de la plecare 
 

 Spre sfârşitul primăverii, îmi amintesc de fiecare dată de moartea 

subită şi misterioasă a savantului care ar fi servit, acum (a făcut-o şi până 

atunci, cu alt diapazon), în cel mai înalt grad mândria culturii naţionale. 

Pe 21 mai 1991, într-o toaletă a Universităţii din Chicago, era împuşcat 

eminentul profesor Ioan Petru Culianu. Mai degrabă aş spune că a fost 

executat, dacă aş rememora contextul personal, intelectual şi politic al 
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abominabilei crime. S-a vorbit mult despre eveniment, s-au scris cărţi, s-

au emis ipoteze. Făptaşul ar fi fost de la „noi‖, de la „ei‖, din  ambele 

părţi. Cel mai mult contează, totuşi, golul spiritual. Ucenic „neascultător‖ 

al lui Mircea Eliade, spirit critic, combativ şi revoluţionar în ştiinţele 

religiei, disident al tuturor extremismelor, în frunte cu cel comunist, 

Culianu a pornit călătoria „în lumea de dincolo‖ (unul din domeniile sale 

de predilecţie) la doar 41 de ani, lăsând în urmă lucrări şi atitudini care au 

făcut istorie. Pe măsura unui număr considerabil de alte proiecte 

neterminate, de aceeaşi anvergură. Îmi amintesc de moartea lui Culianu, 

spuneam, şi, în pofida agnosticismului său afişat de-atâtea ori (inclusiv în 

ţesătura intimă a metodologiei ştiinţifice pe care a gândit-o), îi doresc 

odihnă uşoară, acolo, în câmpiile unde Domnul veghează ultima gnoză! 

(AGR) 

 

 

Şi la ei ca şi la noi 
 

 Am fost de curând la Berlin, cu ceva treburi serioase. Prima dată. 

Au şi nemţii faliţii lor, nu cum se spune, că la nemţi totul e.... nemţesc! 

Am văzut şi la ei gunoaie pe străzi, de exemplu, şi rămăşiţe fecale canine 

prin colţuri, şi parcuri cu puţine şi pline pubele. Doar că la ei nu e o 

regulă şi sunt curăţate, rapid, nu stau nicio zi. Şi la noi, şi la noi e aşa, 

bine, mă dau bătut! (AGR) 

 

 

 

“Am visat prea mult cu pleoapele făcute pumn …” 
 

 Libertatea este, fără îndoială, sîngele artei. Cum să faci literatură 

în afara libertăţii? Înainte de 1989 am mimat libertatea ca să putem scrie, 

ca să ne putem exprima. Am făcut-o cu dinţii strînşi, cu pumnii încleştaţi, 

am visat prea mult cu pleoapele făcute pumn. În perioada comunistă a 

funcţionat cenzura dar, mai grav, a funcţionat autocenzura. Am fost 

dresaţi pînă la a ne crea, în interior, teritoriul interzis, ideile interzise, 

cuvintele interzise.  Mutilării i-am răspuns cu automutilarea. Ni se părea 

că am făcut un pas în interiorul ţinutului interzis dacă reuşeam să 

insinuăm într-un text o idee, un cuvînt mai aparte, o alegorie, o metaforă. 

Îmi amintesc de penibilul cu care am negociat în birourile de la Editura 

„Junimea‖, prin anii 80, debutul. Mă luă la început redactorul de carte, în 

cazul meu Doina Ciornei. Cu un deget arătînd în sus, spre instanţa care 

era, kafkian, deasupra noastră, adică şeful editurii, Al. Andrieş la acel 
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moment, începu să taie din manuscris. Cuvinte, expresii, fraze. Ofta şi 

tăia. Eu oftam şi mă uitam cu milă la bietele mele producte din nopţile în 

care hălăduisem pe coclaurii lirici. Încercam să protestez, să explic la un 

moment dat că a citit rău ceva, că e important pentru mine versul cutare, 

cuvîntul cutare, titlul cutare. Ea ofta şi iar îmi arăta cu degetul în sus, la 

instanţa de deasupra ei. Apoi mă expedie acasă, să mă decid, dacă accept 

forma rămasă a manuscrisului. Acasă continuă calvarul. Mă uitam la 

propriile versuri cu milă şi dezgust. Stările mele de graţie fuseseră făcute 

cîrpe de şters holurile editurii, pe care să păşească apoi augustele cizme 

ale celor de la editură. Ei înşişi nişte cizme ieşite de pe calapodul 

„cizmarului naţional‖...! 

 După vreo două, trei săptămîni, cu telefoane din două în două zile 

date la editură, să mă interesez de finalizarea manuscrisului şi de 

programarea cărţii pentru tipar, am fost invitat la şef, la „augustul‖ Al. 

Andrieş. Pe biroul lui era bietul meu manuscris forfecat de redactorul de 

carte Doina Ciornei pe care, cu ochiul iscoditor, am zărit o grămadă de 

însemnări făcute cu pixuri de diferite culori. Andrieş m-a poftit să iau loc 

pe un scaun, timp în care el a dat vreo cîteva telefoane. Am crezut că va 

vorbi, unde va vorbi, despre mine şi manuscrisul meu. Că va vorbi despre 

„debutul meu‖, despre alte cărţi care aşteptau să prindă chip. Dar nu, 

vorbea cu familia. De fapt, cred că era un tertip ca să mă dezamorseze, să 

mă golească de energie, să mă studieze. După ce a terminat de vorbit, am 

trecut la treabă. S-a uitat cu oarecare reţinere spre manuscrisul meu, a 

oftat. Apoi, tot oftînd, mi-a spus că titlul „nu merge‖. Preconizata carte 

de debut se numea „Muzeu cu ghid orb‖. Am încercat să explic, că e o 

metaforă. A oftat din nou şi a arătat cu un deget în sus. Acolo sus, la 

„Consiliul culturii‖, unde funcţiona „cenzura care nu exista în România‖, 

asemenea titlu nu avea nici o şansă să treacă. Am oftat şi eu. „Bine, am 

spus, am să caut alt titlu‖. Apoi a luat pagină cu pagină şi a început să-mi 

citească modificările făcute la editură sau „acolo sus‖, spre ceva 

indistinct, dar extrem de prezent, unde se operau, cu adevărat, 

modificările, unde se hăcuiau cărţile. Cînd am numărat paginile rămase, 

cred că erau mai puţin de treizeci. În aceste condiţii mi-am exprimat 

îndoiala că se mai poate încropi o carte. Da, mi-a spus el, dar cum e 

vorba de un debut colectiv, cu mai mulţi autori într-o carte, cred că sînt şi 

aşa prea multe textele ...! Am amuţit. Cum adică, debut colectiv? Da, mi-

a spus, e vorba de economie, de hîrtie, de spaţiu tipografic, de energie 

electrică cu tipărirea, probabil etc. Da, mi-a spus, mergeţi acasă, vă 

decideţi dacă acceptaţi în noua formulă, în două săptămîni îmi daţi 

răspunsul ferm. Am ieşit din biroul lui ameţit. După două săptămîni, mai 

vorbind cu unul, cu altul, cu promisiunea Doinei Ciornei că e vorba doar 
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de o formalitate, că anul viitor sigur veţi apărea cu o carte „individuală‖, 

am cedat ca să debutez în „volum colectiv‖. Dar lucrurile nu se opreau, 

totuşi aici. Acelaşi director de editură, Al. Andrieş, m-a invitat în birou şi 

după ce m-a felicitat pentru decizia corectă, înţeleaptă pe care am luat-o, 

aceea de a accepta să debutez „la colectiv‖, mi-a spus ca între „maeştri‖, 

făcîndu-mi şăgalnic cu ochiul: „Acuma, dacă tot sînteţi primul, în ordine 

alfabetică în antologie, cred că ar da bine să ne daţi şi două, trei poeme 

patriotice, din care unul musai cu partidul, ca să putem face mai uşor 

demersuri, mai apoi, ca să apăreţi singur în volum!‖. Am refuzat fără nici 

un moment de ezitare, lucru care a părut să-l mîhnească nespus pe 

Andrieş. A oftat. Apoi a format un număr de telefon, a început o 

convorbire lungă, fără noimă, cu vreun amic, pe fondul căreia mi-a făcut 

semn că pot să plec. Şi aşa au apărut, la un an de la cele descrise mai sus, 

trei volume de poezie „de colectivă‖ care purtau trei titluri după forma 

minţii şi inspiraţiei asasinilor de autori români de la Junimea: Solstiţii, 

Invocaţii şi Incantaţii. 

 De ce spun toate acestea? Ca să confirm, încă o dată, faptul că 

dezastrul culturii române s-a făcut cu români, cu unelte, cu secături. Că în 

noi talentul se manifesta natural, dar că habar nu aveam că Dumnezeu ne-

a lăsat liberi şi confundam lupta pentru un drept natural cu îndelungile 

negocieri cu indivizi de teapa celor de la Editura „Junimea‖, de atunci. Á 

propos, cînd apare şi „Junimea veche‖? (Adrian Alui Gheorghe; răspuns 

la o întrebare pusă de „Cronica veche”) 

 

 

Revista “Argeş”, la 45 de ani 
 

 Mai rar aşa revistă, precum revista „Argeş‖, pe care o citeşti din 

scoarţă în scoarţă ... ! Iar uneori te întorci şi o iei de la capăt, ca şi cum ţi-

ai aminti că te-ai uitat pe tine însuţi printre rîndurile vreunui articol. Ce e 

aparte în această revistă e că nici redactorii şi nici colaboratorii nu suferă 

de scorţoşenie, adică se comportă ca oamenii liberi care manevrează 

limba română ca pe un drog legal. Revista „Argeş‖ are un aer de 

„neoficial‖ încă de la primul număr, aşa că o mulţime de scriitori care 

scriu cu crispare în revistele de la centru, scriu cu detaşare în revista de la 

Piteşti. Nu deosebesc „serii de autor‖, de „directorat‖ (de la Mihai 

Diaconescu la Jean Dumitraşcu şi mai departe la Dumitru Augustin 

Doman!), pentru că aici valoarea a curs, se pare, „Pe Argeş în jos,/ Pe un 

mal (sau mail?) frumos...‖. Cu foarte mult folos! La mulţi ani ! (A.A.G)   
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