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Internaţionalizarea culturilor a avut un efect pervers şi la 
nivelul receptării şi ierarhizării culturilor în propriul spaţiu de 
formare, aşa zis identitar. Poetul locului nu a mai fost crezut, 
glasul insinuant al poetului de peste mări şi ţări a apărut drept 
mult mai exotic, mai îmbietor. „Culturile economice” au 
impus culturile artistice, au influenţat ierarhiile de moment, au 
creat „marea cultură snoabă” care produce valuri în omenire, 
mai ceva ca uraganele atlantice, iar în urmă lasă dezastre la 
fel de însemnate. 
 

 
 

De la „sfîrşitul istoriei”, la sfîrşitul ierarhiilor 
 
un editorial de Adrian Alui Gheorghe 
 

1. Există un sfîrşit în toate 
 
     Nietzsche a anunţat că Dumnezeu a murit şi că omul e, în sfîrşit, liber. Ce 
face un om cu libertatea lui în afara lui Dumnezeu, asta e altă chestiune. 
Partea scoasă dintr-un proiect, „eliberată”, devine parazitară, inutilă, este 
eliminată. Şi nu Dumnezeu este problema, ci ideea de raportare. Un om-
individ care se raportează doar la nevolniciile celui de alături, e o fiinţă 
supusă debilizării rapide. Un alpinist care nu continuă să urce, după ce a 
ajuns în vîrful muntelui, este un om care se tîrăşte din frică, din plictiseală, 
pe stîncă. Dar nici un Dumnezeu, care ne ţine într-un „staul universal”, 
scoţîndu-ne cu biciul din cînd în cînd „în peisaj”, nu este cea mai 
convenabilă perspectivă. La „moartea lui Dumnezeu” Nietzsche a procedat, 
probabil, ca şeful corpului de pază de la Kremlin, în momentul în care s-a 
anunţat că Stalin e mort. Generalul s-a albit la faţă, a început să se bîlbîie şi 
a întrebat cu glas stins: „- Da` tovarăşul Stalin ştie?”. Dar Stalin ştia! 
Probabil că şi Dumnezeu ştia ceea ce avea de comunicat, cu maximă 
îngrijorare, sau cu triumful eroului de la Marathon, Nietzsche.  
     Francis Fukuyama a anunţat sfîrşitul istoriei, văzută ca o (deja) primitivă 
reprezentare a evoluţiei umane. Omul devine, astfel, însuşi istorie, un fel de 
hologramă care conţine toate datele care păreau risipite, la un moment dat, 
în developări colective aproximative. „Istoricidul” se face pe fondul unei 
„dezideologizări” a istoriei contemporane, a slabului interes pentru 
războaiele cu eroi şi cu care alegorice, acum cînd războaiele au trecut în 
plan economic şi lovesc doar în conturi, înfometarea duşmanului 
(aproapelui) fiind cea mai mare izbîndă. Arma care ţinteşte fără greş, care 
nu ratează nici o lovitură chiar dacă ţintirea se face prin periscop, care 
distruge garantat, în orice condiţii, pare să fie dolarul. Dar dacă e să fim cît 
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de cît scrupuloşi cu adevărul, „sfîrşitul istoriei” a fost adjudecat, ca 
formulare, de către Hegel, pe la anul 1806 (în Fenomenologia spiritului), 
reluat de către francezul Alexandre Kojève după al doilea război mondial, în 
calitate de ucenic-mucenic al primului.  
     Sfîrşitul literaturii este anunţat de fiecare scriitor care se iveşte din 
drojdiile vreunei limbi, de parcă n-ar fi vorba de o combustie care generează 
căldură şi lumină „peste veac”, cum e definită îndeobşte cultura, la modul 
primitiv desigur, ci de pîlpîirile unui cărbune nevolnic într-o ipotetică vatră 
în părăsire. Aici se aplică două teorii bine cunoscute, e vorba de „teoria 
peştelui mai mare” dar şi de „teoria parvenitismului universal”, adică 
culturile mari le înghit pe cele mici, şi asta pentru că scriitorilor nu le mai 
convin arealurile minuscule, limbi cu douăzeci, treizeci de milioane de 
vorbitori, fiecare se adresează musai omenirii adunată sub un steag 
multicolor, în aşteptarea unor mesaje mesianice. 
     Dumnezeu însuşi a anunţat sfîrşitul tuturor războaielor, încurajîndu-l pe 
om să lupte doar pentru pace. Omul a preluat îndemnul, într-adevăr, dar o 
face cu atîta aplomb încît în urma luptei pentru pace nu mai rămîne piatră 
peste piatră...! 
     Sfîrşitul faunei mondiale este aproape, zilnic dispar iremediabil specii. 
Dar în virtutea compensării naturale, însuşirile sînt preluate de vînătorul 
nemilos care e, indiscutabil, omul. Frica din gena închisă definitiv a unei 
specii se transferă în gena omului. Vînătorul vînat, în final, e triumful 
fiecărui masacru. 
     Flora nu stă nici ea mai bine, albinele, în marşul lor după miere şi 
botaniştii în marşul lor după statistici constată dispariţia multor plante care 
îşi duceau becisnica lor veşnicie tîrîndu-şi rădăcinile prin lut. În urmă, în 
virtutea aceleiaşi logici, descrisă mai sus, omul a rămas să se tîrască pe 
pămînt în locul rădăcinilor smulse pentru totdeauna. 
     Nikos Kazantzakis spune prin gura unui personaj de-al său: „Sfîrşitul 
lumii? Odată cu mine va dispărea întreaga lume zorbească”. Sau poate că 
personajul se decide să sfîrşească, să se sacrifice, în locul autorului. Acesta 
ar fi supremul omagiu adus creaţiei, nu-i aşa? Dacă rămîne viu, creatorul îl 
poate recrea, oricînd. 
     Am prins sfîrşitul lagărului comunist, dar nu şi al comunismului, evident. 
Lustrezi oameni, dar nu idei. Prezenţa bau-bau-lui de după colţ ar putea să 
menţină instinctul pericolului în fiecare individ, deşi la „sărbătoarea 
măgarului”, tot de la Nietzsche cetire, omul saltă, cu simţire înaltă, în ritmul 
zbieretelor muzicale ale unui măgar care acoperă deplin glasul profetului 
rătăcit în aceeaşi piaţă.    
     Am prins „ipoteticul” sfîrşit al lumii de la anul 2000 şi l-am petrecut cu 
şampanie. Excitată de imaginea propovăduită (promovată) a Apocalipsei, 
imaginaţia omului se dădea de ceasul morţii să o înfrunte pe viu, în faţă. De 
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asta, secunda zero a anului „apocaliptic” a provocat reacţia care era de 
aşteptat: Dacă aşa arată Apocalipsa, înseamnă că nu diferă prea mult de 
viaţa obişnuită! Şi oamenii au continuat să trăiască „apocaliptic”.   
    Sfîrşitul familiei, sfîrşitul patriilor, sfîrşitul petrolului, sfîrşitul 
democraţiei, sfîrşitul libertăţii şi altele, o mulţime de sfîrşituri, stau să se 
prăvale peste destinul bietului individ cocoşat de istorie. Nimic nu începe, 
totul sfîrşeşte. Dacă toate astea sînt pe sfîrşite, de ce ar mai exista ierarhiile? 
Cui ar mai folosi? Că, pînă la urmă, ierarhiile sînt cele care valorizează toate 
libertăţile cîştigate sau conferite omului ca să se suporte în procesul 
supravieţuirii pe pămînt. Iar în afara libertăţii ierarhiile sînt la nivelul 
solului.  
 

2. Sfîrşitul ierarhiilor, faza globală 
 
 Dar să mai întîrziem puţin în intimitatea textului lui Francis 
Fukuyama, care spune uitîndu-se în societate (a lui, a noastră): „Sfîrşitul 
istoriei va fi o epocă tristă. Lupta pentru recunoaştere, voinţa de a-ţi risca 
viaţa pentru un ideal pur abstract, lupta ideologică mondială care a pus în 
lumină îndrăzneala, curajul, imaginaţia şi idealismul vor fi înlocuite de 
calculul economic, de nesfîrşita rezolvare a problemelor tehnice, de 
preocupări legate de mediu şi de satisfacerea cererilor sofisticate ale 
consumatorului. În perioada postistorică nu va mai exista nici artă, nici 
filosofie, ci doar o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei umane. Simt în 
mine şi văd la cei din jurul meu o puternică nostalgie pentru timpurile în 
care istoria exista”. De vreme ce şi istoria „care se scrie sub ochii noştri” s-a 
tabloidizat, iar noii eroi se comportă ca personajele din ştirile 
telivizionistice, sfîrşind trist în corul de compasiune al unei populaţii care ar 
putea trăi o viaţă privind la televizor un film despre propria viaţă redată 
clipă cu clipă, înseamnă că ne circumscriem (cu oarece veselie) ideii de 
sfîrşit. Parcurgerea propriei biografii, la pas, e deja un act de eroism. Teama 
de moarte nu e mai dureroasă decît conştiinţa unui anonimat care te înghite 
fără rest. Iar anonimatul nu se luptă în ierarhii, asta se ştie, diferenţierele 
între indivizi, dacă se fac, se fac după gradul de plictiseală şi după 
stoicismul cu care este suportată aceasta. Herta Muller, proaspăt 
recompensată cu premiul Nobel, spune, curajos: "În România, am integrat 
teama de moarte în cotidian. Pentru a nu mă distruge, am încercat să confer 
a anumită normalitate evenimentelor limită". În acţiune eroul vede totul 
ilimitat, în repaus orice eveniment e limită. Globalizarea ar fi, astfel, o 
entropizare a anonimatului. Iar anonimatul este ţinutul fără graniţe al 
plictiselii. Şi dacă tot am adus vorba, într-un studiu despre plictiseală 
(„Plictiseala – melancolie fecundă”, Editura Amarcord, Timişoara, 2001), 
agrementat cu mai multe voci, bine armonizate, un domn, Didier Nordon, 
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spune ca un adevărat diagnostician interesat de soarta pacientului: "Soluţia 
ideală, pentru ca mulţimea să nu aibă ideea că ar putea să se plictisescă mai 
puţin, e ca ea să se plictisească fără să-şi dea seama". Nimic mai adevărat 
pentru vremurile noastre, eliberată dimineaţa din cuştile locuinţelor lumea se 
avîntă în anonimatul general cu toţi porii deschişi. Ochii adulmecă, nările 
freamătă, intestinele se cabrează, carnea ţipă să iasă prin piele. Fiinţa umană 
se implică activ în plictiseala comună. Sfîntul Toma, atent la nuanţe, spune: 
"Plictiseala este întotdeauna simptomul unei anumite lipse de dragoste; 
altfel spus, omul se plictiseşte în măsura în care nu mai e în stare să 
perceapă afinitatea cu lucrurile pe care, pe de altă parte, e obligat să le facă 
sau să le trăiască". Mai mult, un domn african, Babacar Sall, sociolog cu 
reputaţie în Franţa, într-un studiu numit „Războaiele plictiselii”, defineşte şi 
mai exact lipsa de orizont a comorienţilor: "Plictiseala se naşte din întîlnirile 
ratate cu Dumnezeu, din confruntarea cu noi înşine fără un mijlocitor 
transcendental". Şi dacă e să întindem puţin coarda, pentru a ajunge la 
esenţa mediului plictiselii în care ne zbatem, pentru a autentifica, în fond, 
această stare, trebuie să spunem că au fost stabilite şi unităţile de măsură 
pentru plictiseală, fapt care conferă oarece autonomie unui domeniu extrem 
de vast şi prea puţin cercetat: "Unitatea de măsură a plictiselii este tedionul. 
Iată definiţia ştiinţifică: Tedionul este cantitatea de plictiseală resimţită de 
un călător perfect deplasîndu-se cu viteza luminii în timpul unui an tropic, 
urmînd o traiectorie rectilinie pierdută în vidul intersideral absolut. Exemplu 
de utilizare a acestei măsuri: <<În 1997, exporturile de plictiseală din 
Uniunea Europeană s-au ridicat la 500 000 de tedioni, să tot fie o uşoară 
diminuare în raport cu anii precedenţi>>. A zecea miime a tedionului se 
numeşte odion. Odionul este o categorie de mărime mai bine adaptată la 
experienţele individuale. <<Din această seară, eu nu am putut să mă întind 
mai puţin de trei odioni>>. Cea mai infimă cantitate de plictiseală 
perceptibilă omului - în mod familiar numită <<atom de plictiseală>> - este 
evaluată la a suta miime de odion". (Jean - Francois Gautier, tot din cartea 
„Plictiseala – melancolie fecundă”). Aş fi spus, în acest context, că oamenii 
plictisiţi n-au patrie, dar nu aş vrea să încarc fondul paremiologic universal 
cu un nou paradox.  
     În veacul nostru statistica a omorît ideea de ierarhie. Omul a fost 
despodobit de unicitate, a devenit „unul din o sută”, asemenea tuturor. Omul 
din statistici are dimensiuni, uneori are identitate, dar nu are însuşiri. Iar 
omul fără însuşiri (Robert Musil să-l judece!) nu mai vrea nimic. Vorba lui 
Fukuyama: „În perioada postistorică nu va mai exista nici artă, nici filosofie, 
ci doar o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei umane”. Convins că a spus 
adevăruri finale, după ce l-a golit de conţinut pe Hegel cu devoţiunea-i, 
(acest) Fukuyama s-a retras din miezul lumii gînditoare lăsînd o confuzie 
imensă deasupra spaţiului de manevră al artiştilor. „Muzeul istoriei umane” 
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a fost deschis cu îmbietoarea formulare a turismului cultural global, care se 
face deopotrivă în spaţiu şi în timp. Hoardele de asiatici înarmate cu aparate 
de fotografiat, familiare în toată lumea, au frecat pînă la esenţă chipurile 
lucrurilor din această „lume muzeu”, iar spiritul de japonez a lui Fukuyama 
nu putea face abstracţie de chemarea străbunilor. Iar într-un muzeu de 
dimensiunea lumii noastre de azi, numit de Alexandre Kojève „stat omogen 
universal”, chiar şi vizitatorii sînt exponate. Cam prăfuite ce-i drept, dar 
exponate. Pe inventar. Adică în statistici.  
     Zice „profetul” Fukuyama că arta ar dispărea în postistorie, de parcă s-ar 
putea da cu buretele îmbibat cu apă peste imaginaţia înfierbîntată a artiştilor. 
Tot la fel de bine ar fi putut spune că în postistoria botanicii, va dispărea 
diferenţa dintre flori, vor fi colorate uniform, vor dispărea parfumurile, va 
rămîne doar un imens muzeu de ştiinţe ale naturii care va fi îngrijit de nişte 
grădinari nostalgici.  
     Bun, să zicem că Fukuyama are dreptate, că arta e pusă pe chituci ca 
nefolositoare, ca neproductivă. Dar ce te faci dacă în România, de exemplu, 
o ţară total neatentă la mersul istoriei universale, nişte artişti continuă să 
creadă că sînt de capul lor în lume şi creează mai departe. Cu ăştia ce faci, îi 
treci la „adendda” în cartea de postistorie, îi înghesui pe vreo „insulă de 
latinitate dintr-o mare slavă”, vorba poetului, un fel de adunătură de 
nefericiţi de pe insula fericiţilor?! Că vorbeam zilele trecute cu un poet 
evreu - născut în România, la Dorohoi, dar trăitor, de multă vreme, la 
Telaviv - despre „limba maternă”: 
     „Da, mi-a spus el, pentru mine ca şi pentru alţii, limba maternă e foarte 
importantă şi foarte prezentă, iar proba este număratul. Eu, dacă număr 
banii, de exemplu, nu-i număr în ebraică, îi număr în limba română, că aşa 
am învăţat...!”.   
     „Ei, aici e diferenţa dintre noi, i-am spus. Noi, românii, nu ne încurcăm 
cu număratul şi spunem, lucru atestat chiar de Cioran, că proba limbii este 
visul. Un român, chiar dezrădăcinat, visează numai în limba română”. 
Probabil că în inconsistenţa visului stă, de fapt, inconsistenţa culturii noastre 
în ierarhiile universale. Noi am visat locul în ierarhiile lumii, alţii s-au 
poziţionat numărîndu-şi treptele de afirmare.    
     Universalizarea culturii a dus, de fapt, la moartea culturilor naţionale. 
Instituirea premiului Nobel, de exemplu, a acţionat ca un cal troian la 
nivelul culturilor naţionale. Competiţia oarbă pentru obţinerea potului cel 
mare, la extragerea din urnele Academiei Suedeze, ca o pomană dată de 
sufletul pătat al lui Alfred Nobel, a înrăit omenirea. Şi aici, lucru văzut şi de 
cei orbi din naştere, premiul Nobel a fost adjudecat în majoritatea cazurilor 
nu de cei care visează în limba maternă, ci de acei care numără în limba 
comunităţii în care s-au născut. Internaţionalizarea culturilor a avut un efect 
pervers şi la nivelul receptării şi ierarhizării culturilor în propriul spaţiu de 
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formare, aşa zis identitar. Poetul locului nu a mai fost crezut, glasul 
insinuant al poetului de peste mări şi ţări a apărut drept mult mai exotic, mai 
îmbietor. „Culturile economice” au impus culturile artistice, au influenţat 
ierarhiile de moment, au creat „marea cultură snoabă” care produce valuri în 
omenire, mai ceva ca uraganele atlantice, iar în urmă lasă dezastre la fel de 
însemnate 
     Bine, cultura s-a internaţionalizat, consumatorul de cultură se învîrte prin 
„talciocul cultural universal” cu dezinvoltură, gustă, pipăie, refuză, alege, ia 
cu suta de grame, abandonează marfa la colţ, întoarce spatele. Are de unde 
alege, e un alintat, nu dă banul pe cultură aşa uşor, e neconvins că marfa e 
chiar cea mai bună, suferă că nu ştie cu exactitate care e marfa cea mai 
aleasă, că ar da un ban, că doar o dată trăieşte, pe ce e mai bun, dar fiindcă îi 
e frică de păcăleală, renunţă. Şi rămîne neculturalizat, cu nostalgia culturii, 
din lipsa criteriilor de selecţie convingătoare. Notorietatea conferită de corul 
gustului comun ar fi o cale, dar nu e cea mai sigură. Dacă marfa, chiar 
culturală, a fost falsificată, în spiritul vremurilor? Artiştii naţiei sale îi apar 
cetăţeanului ipotetic consumator de cultură ca nişte primitivi, scoşi din 
competiţie de valorile mondiale. Valorile clasice sînt relativ mai uşor de 
asimilat. O vizită la Shakespeare acasă, în Anglia, rezolvă „complexul 
Shakespeare”. Proba stă în mărturiile fotografice. O vizită la Iasnaia Poliana 
rezolvă „complexul Tolstoi”. În „muzeul istoriei umane” amănuntul 
biografic acţionează ca o hologramă a operei. E îndeajuns. 
     Dar ce face artistul, în acest timp? Nefericitul artist care a dat în „patima 
lui Shakespeare”, aşa din senin? Care l-a cetit pe Fukuyama, cel care a 
prezis sfîrşitul istoriei şi al artei fără să clipească, de parcă ar fi condamnat 
la moarte păpuşi gonflabile? Ei, artistul s-a decis să lupte împotriva artei. 
Adică să o „des-estetizeze”, să îl pălmuiască pe potenţialul consumator de 
artă, să-l tragă în ţeapă, să-l incendieze, să-l înţepe cu peniţa, să-l 
însingureze, să-l umilească în piaţa publică, să-l blasfemieze, să-l uite, să-l 
vopsească în claun, să-l fluiere, să-l înjure, să-l blesteme, să-l atragă în 
smîrcuri, să-l înnopteze, să-l drogheze, să-l crucifice, să-l îmbie în butoiul 
cu var stins, să-l ubicuizeze, să-l aneantizeze, să-l sucească, să-l 
împletească, să-l enerveze, să-l împingă în prăpastie, să-l compare cu ceea 
ce nu suportă, să-l scoată din casă, din lume, din univers, să-l posede, să-l 
cheme, să-l respingă, să-l prindă în mreaja vorbelor mieroase şi miezoase şi 
să-l facă sclav pe viaţă. De asta artistul, neatent la teoretizări, continuă să-şi 
facă, precum rîndunica primăvara, cuib nou din ramuri tinere, sub balconul 
consumatorului de tril artistic de pasăre şi de artă ecologică, fără înlocuitori, 
culeasă „de pe stratul nţional”. Cît despre ierarhii, artistul împins în corzi de 
zgomotul social, ca un boxer înainte de a i se arunca prosopul, nu prea mai 
ştie la cine să se raporteze. Să facă vreo concesie gustului comun, cum cere 
piaţa sau să facă apostolatul pe căile pline de scaieţi, pe acolo pe unde ghid 
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este eul său orb?  Sau adevăraţii artişti, în aceste vremuri, sînt autişti. Şi 
dacă artistul tot nu e recunoscut ca „valoare a vremii sale”, bine măcar că e 
lăsat să scrie, să cînte, să picteze. Să facă ce îi place. Dacă cei din jur ar afla 
că aceste lucruri produc plăcere, satisfacţii, ar scoate arta în afara legii, ca pe 
droguri, i-ar anatemiza pe artişti iar pe traficanţii de cultură i-ar băga la 
zdup. 
 

3. Deşertificarea României a început din bibliotecă 
 

 Literatura română a ieşit din comunism pîş-pîş. Nu a trîntit uşa de 
perete, cum ar fi fost normal la o revoluţie, nu a scos trei paşi în faţa 
frontului pe cei care au urîţit-o în epoca trecută, nu a dat un ordin „pe 
unitate” să fie scoase rufele murdare din biblioteci. Nu. Ceauşismul a fost 
recuperat pe nesimţite în spirit şi cuvînt. Că pînă la urmă ce a făcut artistul 
colaboraţionist, că doar nu a dat cu parul, nu a strîns pe nimeni de gît, a scris 
şi el acolo nişte cărţi cu omagii, a dus pensula pe coclaurii şantierelor de la 
construcţia piramidelor epocii, a cîntat ce i s-a cerut....! Adică s-a exprimat. 
Lustraţie în literatură, în cultură? S-avem pardon, noi sîntem creştini, noi 
întoarcem şi celălalt obraz...!  
     Dacă avem o idee de ierarhie în cultura română – şi mă voi referi doar la 
literatură – aceasta priveşte doar epoci clasate. E vorba de „epoca marilor 
clasici”, cînd s-a făcut fixarea limbii şi mai e vorba de perioada interbelică, 
recuperată parţial, rezistentă prin valori individuale, risipite în parte în lume, 
dar sigure.  
     După 1947 s-a creat cadrul perfect pentru confuzii. Proletcultismul a 
răsturnat pur şi simplu scara de valori. Arghezi a sintetizat foarte bine 
momentul: „Într-o ţară care-a fost,/ Era mare cel mai prost...”. A urmat 
„revoluţia culturală” a lui Ceauşescu, iniţiată în anul 1971, care întors dintr-
un turneu în Coreea de Nord a venit cu o viziune nouă asupra culturii. 
Aceasta trebuia să slujească (adică să facă sluj!) omului. Adică omului care 
era el. O armată de corifei culturnici s-a alăturat noului front deschis 
împotriva culturii naţionale, între ei Păunescu zbiera cel mai tare. „Cîntarea 
României” a devenit instrumentul de pervertire al culturii naţionale, de 
„mediocretizare” a valorilor. Ierarhiile care operau în comunism aveau 
perioadă de folosinţă limitată. Erau perisabile ca parizerul din zgîrci şi soia, 
unul din alimentele de pe cartelele cu care îţi luai ceva din hrana zilnică. Şi 
silnică. Mai mult, la un moment dat se vorbea de o cultură a poporului, fără 
autori cerţi, nenumiţi. Adică aşa cum agricultorul nu-şi punea semnătura pe 
bobul de grîu sau pe coltucul de pîine, tot aşa şi scriitorul trebuia să producă 
anonim, în numele tuturor, versuri, proză, ode, imne. Nici Orwell nu ar fi 
întors-o mai bine. În perioada 1945 – 1989, în literatura română am avut mai 
mult destine, decît literatură. Scriitorii apăreau, pe ici-colo, dintr-o pornire 
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naturală a unui neam, care îşi (re)produce corpii şi anticorpii, laolaltă, numai 
că nu erau întîmpinaţi cu bucuria firească acestui lucru. Dimpotrivă. 
Apariţia unui nou scriitor, mai ales talentat, era recepţionată imediat ca „un 
caz”. „Cazul” era luat în primire de ideologii partidului, de securitate, de 
cenzură. Scriitorul creştea, cei care îl supravegheau îşi ascuţeau vigilenţa. 
Lupta era pe viaţă şi pe moarte. S-au creat cenacluri, peste tot în ţară, 
obligatorii, la normă şi nu de dragul susţinerii creaţiei, ci pur şi simplu 
pentru supravegherea în cadru organizat a „creatorilor”. Securitatea trebuia 
să ştie ce mai gîndeşte artistul, dacă nu cumva deraiază, dacă nu e 
contaminat de artă decadentă, activistul trebuia să-l deformeze sau să-l 
reformeze. Rareori greşeau în „misia” lor, în interiorul lagărului bietul artist 
era ca păunul care nu se putea mişca liber din cauza penajului voluminos şi 
vizibil.  
     Literatura perioadei comuniste este una eminamente a poeziei şi a 
eseului. Esopismul a salvat poezia. Şi „vorbitul în dodii”. Proza e 
contaminată de fantoşele ideologiei. Este greu de recuperat zece cărţi de 
proză din acea perioadă, poate ceva proză scurtă, unu, două romane. Restul 
e, din păcate, maculatură.   
     Paradoxal, acum avem o literatură bogată, vie, dar total necunoscută în 
România. În aceste condiţii orice tentativă de ierarhizare e falsă. Ce ştiu 
moldovenii despre cărţile apărute în Banat? Dar ce ştiu oltenii despre cărţile 
care apar în Maramureş? Nimic. Sau, mai nimic. Dialogul cultural în 
interiorul României este fracturat, incoerent. Dacă de mîine nici un scriitor 
român contemporan nu ar mai accepta să publice în România, sînt convins 
că nici o instituţie a statului nu ar tresări, nu s-ar impacienta. Poate că faptul 
ar trece chiar neobservat. Pentru că scriitorii nu sînt mineri sau lucrători la 
metrou.  
     Ştim ce cărţi noi semnificative apar în Franţa, în Scoţia sau în Finlanda, 
fiindcă sînt traduse imediat la „Humanitas” sau la „Polirom”, pe cînd cărţile 
autorilor români circulă, în cea mai mare parte, în tiraje confidenţiale, 
exemplarele sînt oferite din mînă congenerilor, de autor, la diverse 
„sindrofii” literare. Istoriile literare, unele aduse pînă la zi, sînt şi ele surse 
ale confuziilor. Fie că sînt partinice, fie că sînt incomplete, în final 
descoperim că nu servesc decît propunătorilor lor.  
     Uneori ai senzaţia că faci un lucru parazitar în România, că scrii, de 
vreme ce nu interesează pe nimeni. Şi ca orice lucru parazitar, acesta merită 
şi o pedeapsă, evident. Dar ce pedeapsă mai mare îţi trebuie decît să vezi că 
literatura căreia îi aparţii, prin limbă şi spirit, e ca un vas în derivă, 
abandonat de toată lumea cu ceva supravieţuitori pe el? Condamnarea la 
anonimat e cea mai severă pedeapsă.  
     De asta, întoarcerea la Francis Fukuyama, pare obligatorie şi scuză, într-
un fel starea de fapt, implacabilă ca destinul: „Sfîrşitul istoriei va fi o epocă 
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tristă. (...) În perioada postistorică nu va mai exista nici artă, nici filosofie, ci 
doar o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei umane. Simt în mine şi văd la 
cei din jurul meu o puternică nostalgie pentru timpurile în care istoria 
exista”.      
     O revenire în actualitate a literaturii române, în perioada următoare, este 
puţin probabilă. O parte consistentă a populaţiei, plecată din ţară, în războiul 
de supravieţuire, nu mai este interesată de cultura română. Nu-ţi trebuie prea 
multă investigaţie, prin comunităţile de români din diaspora, ca să-ţi dai 
seama că e aşa. Chiar şi înainte de 1989 am avut cea mai incoerentă şi mai 
inactivă diasporă provenită din ţările din est. Spunea cineva că evreii au 
rămas în istorie ca neam, în lipsa unei patrii, doar pentru că au purtat după 
ei, în orice loc din lume, templul şi datele de identificare culturală. Românii 
care au rămas înăuntru sînt chinuiţi de neînţelegerea istoriei, demonul 
acediei – vorba Sf. Toma -  le vlăguieşte spiritul, le umple sufletul de 
dezgust pentru acţiune.  
     Deşertificarea României a început din bibliotecă. 
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Autumnală 
 

un poem de Gheorghe Grigurcu 
 

 
 
Casă-n flăcările cuvântului aşa vine toamna 
ceasornicul te lucrează pe dinăuntru ca un anticorp 
vorbind despre bogăţie şi rugă textul vrea să le uiţi 
limba guturală-a cocoşilor întinde cortul galben 
din când în când lupta pietrelor încetează 
dintr-o ţigară picură sânge 
pe cămăşile lor impecabile petele ultimului tangou 
după multe antrenamente cicatricea ţi se strecoară-n obraz 
lumina unei mici lanterne înmoaie-abisul ca pe-o rufă. 
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130 de ani de la naşterea poetului 
 
 
 

G. Bacovia şi "literatura minoră" 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 
 Acum câţiva ani, un critic oarecare (prefer să nu-i pomenesc 
numele), scria că dacă ar primi astăzi, la "poşta redacţiei", nişte versuri 
precum cele din Scântei galbene sau Cu voi..., i-ar răspunde autorului 
"deocamdată nu" şi, evident, nu l-ar publica. Conjunctural, afirmaţia era 
motivată mai degrabă de binecunoscuta înclinaţie ideologică (de stânga) 
a lui G. Bacovia decât de un criteriu estetic, dar fără să-l excludă pe 
acesta. Avem aici o reacţie extremă, desigur, însă ea ne atrage atenţia 
asupra modului în care critica literară l-a receptat pe poet până la un 
punct - când superficial, când greşit -, plasându-l ba printre 
"eminescieni", ba printre "simbolişti", ba printre "expresionişti". Nu-mi 
propun să fac un examen al receptării, ci doar să remarc deruta în faţa 
apariţiei unui fenomen poetic ce nu se potrivea fie (pre)judecăţilor cu 
care operează critica într-un anumit moment, fie tendinţelor dominante 
impuse ex cathedra. De aceea, cred, a existat la început o deosebire 
fundamentală între modul în care a fost primit G. Bacovia de recenzenţii 
revistelor literare (Al. Macedonski, Ov. Densusianu, N. Davidescu, I. 
Vinea, B. Fundoianu ş.a.), cu simpatie, desigur, şi reacţia contrariată / 
circumspectă / distantă a "lojei oficiale", unde se elaborau "istoriile" 
literaturii noastre (dacă nu e de mirare în cazul lui N. Iorga, surprind 
reţinerile unor G. Călinescu şi E. Lovinescu, aceştia fiind bine 
familiarizaţi cu modernitatea). Privit retrospectiv, acest tablou denotă că 
G. Bacovia a fost împins la suprafaţă în principal de companionii literari 
(poeţi şi ei, în majoritate) şi de un fel de curent subversiv apărut în gustul 
/ spiritul public interbelic. De altfel, E. Lovinescu nota puţin mirat (în 
timp ce-l consemna pe poet în capitolul "Alţi poeţi simbolişti", alături de 
Elena Farago!): "Influenţa lui Bacovia asupra poeziei române este 
apreciabilă: o găsim, astfel, la d. Demostene Botez, la d. Camil Baltazar 
şi la mulţi tineri..." (cf. Istoria literaturii române contemporane, III, 
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1927). Oricum, şi după ce a primit premiul Ministerului Artelor (1923), 
premiul SSR (1925) şi Premiul Naţional de poezie (1934, împreună cu T. 
Arghezi), G. Bacovia tot un "mare poet minor" a fost considerat, în 
primul rând ca urmare a opiniilor exprimate de G. Călinescu şi E. 
Lovinescu: "Bacovia figurează, în gândirea severă a lui Călinescu, ca un 
artist original, în sensul de caz singular, extrem în extravaganţă (...), şi 
poezia lui, ca una din valorile secunde ale literaturii române. Cel mult ar 
fost dispus să-l eticheteze ca un mare poet minor. Verdict care, 
transparent şi în judecata lui E. Lovinescu, pluteşte în aerul criticii 
tutelate de şeful <Sburătorului>" (cf. Mihail Petroveanu, George 
Bacovia, EPL, Bucureşti, 1969). 
 Este şi, totodată, nu este prea ciudat faptul că ascensiunea lui G. 
Bacovia s-a produs după dispariţia "executorilor" săi, ajungând să fie 
plasat, în a doua jumătate a secolului trecut, printre "cei patru mari" poeţi 
interbelici, alături de T. Arghezi, L. Blaga şi I. Barbu. Totuşi, o explicaţie 
poate fi necesară. Dincolo de meandrele receptării şi manipulării critice 
(în proletcultism, se ştie), poetul şi-a făcut loc în prim-planul poeziei, 
paradoxal, după relaxarea şi democratizarea (în toate sensurile) 
contextului critic. Adică: 1. după ce critica a renunţat la misiunea de 
"canonizare" premeditată, rezumându-se la rolul de "însoţitor" al 
cititorului şi la propunerea unor variante de lectură (de tip existenţial la 
Mihail Petroveanu, de tip subiectiv la Ion Caraion şi de tip empatic la 
Daniel Dimitriu - ca să mă opresc la principalii monografi bacovieni de 
dinainte de 1990); 2. după ce referenţialul cultural ("decorul" / universul 
bacovian) a început să conteze pentru cititor ca "argument" în aceeaşi 
măsură ca şi opinia critică (proces sesizabil mai ales în ultimele două 
decenii şi susţinut exemplar de "Dosarul Bacovia", remarcabila 
contribuţie datorată lui Constantin Călin); 3. afirmarea recentă a 
"sensibilităţii bacoviene" (intuită de poet şi teoretizată de critică) în 
realitatea socială abia după 1990 (v. legătura făcută între aşa-zisa 
"generaţie emo", care pretinde că-l citeşte intens pe G. Bacovia şi 
rezultatele sondajului IRES din luna mai 2011, în care cititorii români îl 
remarcă doar pe el dintre "cei patru mari"). 
 N-aş spune, însă, că G. Bacovia riscă să devină un poet "popular" 
(chiar dacă a inspirat câţiva cantautori) şi, de asemenea, nu vreau să 
extind discuţia în plan sociologic, cercetându-i din această perspectivă 
"minoratul" (în înţelesul de "facil" / accesibil). Problema pe care o pun e 
aceea a "poetului minor" în cadrul literaturii şi aici interesează, 
esenţialmente, două aspecte: a) este sau nu G. Bacovia un "minor" (în 
sens valoric)?; şi b) mai are atributul de "minor", astăzi, un sens neapărat 
depreciativ?  
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 Dintr-un eseu publicat în 1944 de T.S. Eliot (v. The Sewanee 
Review) rezultă că discuţia pe tema "poeziei minore" (titlul eseului: 
"What is minor Poetry?" / Ce este un poet minor?) e veche, universală şi 
nefinalizată. Poetul englez nu şi-a dorit să o închidă, însă a clarificat 
câteva lucruri pe care le reproduc, rezumativ, în continuare: "ţin neapărat 
să disociez termenul de <poezie minoră> de orice implicaţie peiorativă şi 
totodată să risipesc impresia că poezia minoră este mai uşor de citit sau 
merită mai puţin să fie citită decât <poezia majoră>"; tipuri de "poezie 
minoră": "putem să-i considerăm poeţi minori pe aceia pe care îi citim 
numai în antologii" (acestea, la rândul lor, fiind de mai multe tipuri); 
"deseori considerăm un poet minor pe acela care a scris doar câteva 
poezii scurte"; "putem socoti drept poeţi într-un anume sens minori un 
număr de poeţi a căror reputaţie, aşa cum e ea, se datorează unor poeme 
foarte lungi"; "diferenţa dintre toţi poeţii majori şi cei minori nu are 
nimic de a face cu faptul că au scris poeme lungi sau numai poezii scurte 
/.../ distincţia cea mai semnificativă este dacă o cunoaştere a întregii 
opere, sau măcar a unei părţi foarte mari din opera unui poet, ne ajută sau 
nu să gustăm mai mult, pentru că ne face să înţelegem mai bine fiecare 
poezie în parte"; "judecat de doi cititori la fel de competenţi, un poet 
poate părea unuia de importanţă majoră şi altuia de importanţă minoră"; 
"Faţă de contemporanii noştri nu ar trebui să ne întrebăm atâta dacă sunt 
mari sau nu; ar trebui să ne oprim asupra întrebării: <Sunt ei oare poeţi 
ADEVĂRAŢI?> şi să lăsăm să hotărască dacă sunt mari sau nu, singurul 
tribunal competent: TIMPUL." (cf. trad. Petru Creţia în T.S. Eliot, 
Eseuri, Ed. Univers, Bucureşti, 1974; pref. Ştefan Stoenescu).  
 Aşadar, în raport cu asemenea aserţiuni, G. Bacovia ar fi, 
deopotrivă, şi "minor" (a fost mereu antologat, a scris doar "poezii 
scurte", cu puţine cuvinte şi nu are o operă foarte întinsă), şi "major" 
(uneori, chiar citirea unui singur vers te poate îndemna să-i parcurgi 
întreaga operă, tocmai pentru că este "adevărat" / autentic!). Una peste 
alta, i se potriveşte, din punct de vedere formal, eticheta de "mare poet 
minor". {i, dacă dorim să mergem mai departe pe varianta interpretării 
"dimensionale", vom găsi alte argumente în zona paraliteraturii 
(rămânând la comparaţia cu ceilalţi trei "mari"): G. Bacovia nu s-a mişcat 
în publicistică atât de mult şi de zgomotos pe cât a făcut-o T. Arghezi şi 
nu a mobilizat în jurul lui vaste medii academice precum L. Blaga şi I. 
Barbu. Altfel spus, "persoana publică" a poetului nu a fost foarte 
interesantă pentru contemporani, cum nici biografia lui pentru 
postumitate. Şi nu-i nevoie să mai insist asupra importanţei pe care a 
avut-o şi o are "gesticulaţia" de orice natură (şi nu doar în România) 
pentru luarea în seamă / evaluarea / cotarea unui artist, în general. Or, în 
privinţa retrasului, resemnatului, tăcutului, discretului şi 
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"unidimensionalului" (obsedat exclusiv de literatură) Bacovia, 
caracaterizarea cea mai potrivită a găsit-o dl Constantin Călin: poetul a 
fost "un marginal". Asta poate însemna şi "minor" (însă fără riscul 
conotaţiei peiorative / depreciative), dar şi mai mult (fiecare concept - 
exp. "anarhistul" - se cere adaptat / revizuit în "universul bacovian"). 
 Simt nevoia să fac precizarea că această discuţie despre "minorul" 
G. Bacovia nu are intenţia de a-l preamări pe poet în detrimentul 
"marilor" săi congeneri (cei trei menţionaţi deja sau alţii). Totodată, nu 
mi-am propus să neg atributul de care a fost legat, ci numai să-l nuanţez 
şi să-l (re)interpretez în contextul ideilor actuale. De aceea mă opresc la 
studiul semnat de Gilles Deleuze şi Félix Guattari, Kafka. Pour une 
littérature mineure (Ed. de Minuit, Paris, 1975), tradus acum câţiva ani 
şi în limba română (v. Kafka: pentru o literatură minoră, Ed. Art, 
Bucureşti, 2007; trad. Bogdan Ghiu). Desigur, pare la fel ciudată / 
forţată, ca şi în cazul lui G. Bacovia, aşezarea lui F. Kafka în postura de 
"minor". După un enunţ generic care sintetizează concepţia lui F. Kafka 
despre "literatura minoră" ("O literatură minoră nu este cea scrisă într-o 
limbă minoră, ci mai curând cea pe care o minoritate o face într-o limbă 
majoră."), cei doi autori se explică în trei puncte / argumente: 1. 
"germana din Praga (limbă în care a scris F.K. - n.m.) este o limbă 
deteritorializată, susceptibilă de bizare utilizări minore"; 2. "spaţiul ei 
îngust (al "literaturii minore" - n.m.) face ca fiecare afacere individuală 
să fie branşată imediat la politic"; 3. "aici totul capătă valoare colectivă" 
("ceea ce scriitorul spune de unul singur constituie deja o acţiune 
comună"). Din nou, pe scurt: "Cele trei caracteristici ale literaturii minore 
sunt deteritorializarea limbii, branşrea individuală la imediat-politic şi 
asamblajul colectiv de enunţare."  
 Bineînţeles că poezia bacoviană nu trebuie şi nu poate fi supusă 
tale quale, mecanic, acestei grile (pentru că autorul nu a scris într-o 
"limbă străină", nu era un "minoritar" etnic etc.). Păstrând însă principiile 
viziunii şi adaptându-le, se poate accepta că: a) "poetizarea" limbii 
comune (codificarea într-un anumit limbaj poetic) echivalează cu o 
"deteritorializare", exprimându-se în numele unei minorităţi iniţiate, dar 
şi "înstrăinate" de restul lumii: "În cercul lumii comun şi avar... / Mă 
zguduie de mult un plâns intern; / Şi-acest fel (de-a fi) va fi etern / Şi de 
nimic, pe lume, nu tresar. // ... Dar vai, acei învinşi, pe veci pierduţi... / 
Ori în taverne, ori în mansarde; / Şi acei nebuni, rătăcitori, tăcuţi, / 
Gesticulând pe bulevarde..." ("Vobiscum" în vol. Cu voi..., 1930); b) 
conexiunea politică e deja o axiomă pentru cititorii şi comentatorii 
poetului (sunt multe exemple de dat din vol. Scântei galbene, 1926 şi Cu 
voi..., 1930); c) asumarea unui sens "colectiv" este şi ea vizibilă imediat: 
"Aşa, / O tristeţă / A intrat / În târg. / De dimineaţă / Plouând. / Şi ciori / 
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Cârâind. / De-abia / Se poate citi / Un jurnal. / Parcă, - / De-a sta acasă... / 
... Şi cum era / În zilele noastre..." ("Aşa", cf. G. Bacovia, Opere, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1978; cap. "Postume"). Contradictoriu, când 
"singur", când "însingurat", poetul - cititor mai degrabă de ziare decât de 
cărţi - polariza stări şi sentimente. Feed-back!  
 Intenţionat nu am reprodus, în susţinerea ipotezei anterioare, 
fragmente din volumul Plumb (1916), care a impus ceea ce a fost numit 
"bacovianism": o atmosferă, o serie de teme, o recuzită specifică, o 
atitudine, un "sound". Dar în primul rând o "viziune" (adică "decorul" şi 
nu "peisajul") care face diferenţa faţă de alte universuri poetice. G. 
Bacovia scrie / produce arte-facte literare într-un atelier de creaţie 
"minimalist" (dacă e să extind comparaţia în mediul plastic, aş putea 
spune că foloseşte ready-made-ul din limbajul jurnalistic, colajul şi 
asamblajul de fotograme alb-negru, peste care pune alte tuşe cromatice, 
fonograful mai degrabă decât vioara - sic! ş.c.l.). Astfel, rezultatul nu e 
doar "adevărat", ca să mă întorc la T.S. Eliot, ci "autentic" (având şi 
"sinceritatea" ca o componentă; v.cap. "Sinceritate şi impostură" în 
Constantin Călin, Dosarul Bacovia II. O descriere a operei, Ed. Agora, 
Bacău, 2004). Această amprentă originală a scriiturii bacoviene se 
decupează şi mai bine pe canavaua socială din volumele "Scântei 
galbene" şi "Cu voi..." (ca să revin de unde am pornit), ca pe un fond de 
contrast. Da, G. Bacovia este un "poet minor", dacă-i măsurăm şi 
cântărim "puţinătatea" mijloacelor, însă cu unul dintre cele mai puternice 
"efecte" din toată poezia românească. Şi nici măcar nu are nevoie de o 
"discriminare pozitivă"... 
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O datorie de împlinit 
 
un poem de Cassian Maria Spiridon 
 
 

mîinile mele îţi aud sufletul 
prin toate cele zece papile 

cu ochi foarte mici 
ca punctul roşu de laser 

purtătoare ale celor zece porunci 
îţi desenează conturul energiilor interioare 

pe ecranele întunecate 
căutătoarele de sens/ pe şira fierbinte a spinării 

printre coastele verticale ale nopţii 
e inima bubuind în chivot 

păzitoare 
la vremea cînd ploaia calcă 
frunza şi iarba/ fir după fir 

numărătoare astrală 
de parcă ar vrea să ne spună 
cîte stele acum ne privesc 

doar moartea urcătoare-n spirală 
mereu cu o treaptă mai sus 

adună suflet cu suflet 
la un abac ceresc 

la fiecare dîndu-i partea/ 
atît cît se cuvine din potopuri 
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Invitatul revistei 
 
 
 
 

 

„A trăi în România poate fi un loc comun...!  
A trăi în Maramureş este un certificat de valoare” 

* 
Echim Vancea în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 

* 
 

„Astăzi mă simt inutil în Sighetul meu!” 
 

 
- Dragă Echim Vancea, zic unii, îngînaţi de glasul calendarului, că eşti 
la bilanţul a şaizeci de ani „de viaţă neîntreruptă”...! Dacă ar fi să îţi 
transformi viaţa ta într-o poveste, cam cum ar suna aceasta? Pe unde ai 
căutat, timp de şaizeci de ani, tinereţea fără bătrîneţe? Cîtă tinereţe ai 
găsit? Cîtă bătrîneţe ai căpătat pe unde ai umblat? 
- Răutăţi! Dragă Adrian, nu sunt decît vorbe, răutăţi din parte-le! Ha, ha, 
ha! „Şaizeci de ani de viaţă neîntreruptă”, cum zici tu, este o simplă 
menţiune la timp şi îşi are şi ea rostul ei în ... economia generală a 
poveştii ăsteia de i se zice viaţă. Chiar dacă este viaţa mea. Nu m-am 
gîndit niciodată să îmi „transform”/„torn” viaţa mea într-o poveste. Nu de 
alta, dar nu prea am ce să povestesc. Mi se pare că cetăţeanul Pitagora s-a 
încumetat cîndva să dea suflet numerelor, fără să anticipeze că peste doar 
cîţiva ani (hai să zicem secole) cineva se va panica într-atît, încît îi va fi 
frică de acestea, chiar „înnobilate” de vîrstă...! 
De şaizeci de ani eu stau mai mult în „banca mea”. Şi asta chiar dacă am 
cutreierat lumea (România şi Europa) în lung şi în „laţ”... Gabriel 
Liiceanu scria undeva cam aşa ceva: pentru muritori viaţa nu ar trebui să 
aibă sens decît după ce a fost validată de ratarea nemuririi... „Povestea” 
vieţii mele s-a desfăşurat şi se desfăşoară în exclusivitate fără repere 
concrete. Este povestea unui pariu prea puţin vizibil şi de aceea de 
necîştigat. Fie de către mine cu mine, fie de către alţii cu mine! Astfel 
cele două poveşti, a „tinereţii” şi a „bătrîneţii”, nu sunt decît spusa a 
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aceluiaşi „actor”, care joacă un rol dublu sub bagheta unui regizor ajuns 
la vîrsta „maturităţii juvenile”, şi care jonglează permanent cu cele două 
„spaţii”, mai mult sau mai puţin la vedere. Tinereţea şi bătrîneţea nefiind 
decît nişte capcane, se înţelege. Pînă la urmă şi tinereţea şi bătrîneţea nu 
sunt decît una şi aceeaşi parte în a fi „vinovat” şi de a rămîne inocenţi. 
Această ambiguitate a poveştii nu face decît să o ducă pe mai departe 
„întrutotul” ilizibilă pentru „apărare şi acuzare”. Tinereţea nu face decît 
să acuze şi să manipuleze bătrîneţea care la rîndul ei nu face decît să ia 
apărarea tinereţii în numele... unei tinereţi ce plăteşte tribut maturizării. 
Eu în şaizeci de ani am iubit şi am fost iubit. Mai iubesc dar nu ştiu şi 
dacă sunt iubit. Am urît dar nu mai urăsc. Mi-am făcut prieteni şi încă îi 
mai am. Mi-am făcut duşmani şi încă îi mai am... Pe unde am umblat, să 
ştii, că numa' de tinereţe am dat. Tinereţea-i şturlubatică! Bătrîneţea nu-
mi place! Prea-i sfătoasă! Viaţa mea de pînă acum nu are nimic 
spectaculos. După cum nici de acum mai încolo nu văd cum s-ar putea 
strecura/ivi spectaculosul. Aşadar am fost un copil normal, căruia îi 
plăcea să se joace, să facă sport (am cochetat cu fotbalul la echipa 
„Viitorul” Năneşti !), îmi plăcea să citesc (dar astăzi în memoria 
copilăriei mele nu pot găsi cărţi care să îmi fi marcat destinul). Făceam şi 
trăsnăi. Părinţii mei sunt oameni simpli, de la ţară, fără şcoală multă, de o 
inteligenţă nativă, ţărănească. Şcoala o am făcut în sat şi apoi liceul la 
oraş, la Sighetul Marmaţiei (Liceul de Cultură Generală – secţia umană – 
astăzi Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”). Cam asta e ... ! Oare să aibă 
vreo semnificaţie astea toate? Zi şi tu ... ! 
- De ce ai rămas la Sighet, de ce nu ai plecat într-o capitală, ca să ajungi 
celebru? A fost o laşitate sau un act de comoditate? Sau, poate, a fost  o 
chestiune de curaj? Cît de departe poţi împinge cu privirea, dimineaţa, 
orizontul din dreptul Tisei? 
- Dumneata de ce ai rămas cu „ochii” pe Sighet? Care capitală? Ce 
înseamnaă „celebru”? Eu (nu „io”) cred că celebritatea înseamnă 
frumuseţea de a fi cunoscut/ recunoscut de ai tăi, acolo între mulţumiţi şi 
nemulţumiţi. Iată o poveste (nu de alta dar am înţeles că îţi plac 
poveştile): unui bătrîn spuindui-se că el este dintr-un sat cu cîteva „nume 
mari” (pe care din decenţă nu le voi spune) a replicat sigur de el: 
„Domnule, nu eu sunt din satul lor, ei sunt din satul meu! Satul este al 
celui care trăieşte în el, nu al celui care fuge din el! Atîta vreme cît fie 
unul, fie altul şi-a părăsit satul, atîta vreme cît nu au fost în stare să facă 
şi ei o căsuţă acolo sau măcar să le repare pe cele părinteşti, sunt nimeni. 
Dacă nu au făcut nimic în satul lor, rămîn nimeni! Satul a fost pentru ei 
pomul, ei au fost fructul! S-au smuls din ram şi s-au dus în lume să-i 
mănînce alţii. Acolo, în satul lor, nu au lăsat nimic.” Ce zici Adriane de 
această poveste? Mai este nevoie de curaj? Din această poveste nu ştiu 
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dacă mi-aş fi putut asuma un alt destin! Nu ştiu dacă „povestea” de mai 
sus te-a lămurit. Am fost şi sunt legat de o anumită conjunctură. Sufăr şi 
astăzi ca şi mai ieri pentru faptul că scriitorul este... inutil în comunitatea 
sa. 
Astăzi mă simt, mai mult sau mai puţin, inutil în Sighetul meu! Mi-am 
dat prea tîrziu seama că sunt complet rupt de realitatea socială a zilei. 
Astăzi sufăr pentru „laşitatea” din anii '80. Pentru lipsa de curaj din acea 
perioadă cînd băteam Europa în lung şi în „laţ”. Dar ce să fac astăzi cu o 
plîngere fără de... pauză? Timpul a trecut şi trece şi astăzi asistăm la o 
poluare fără precedent a socialului şi a spaţiului cultural. Dar nu poţi, 
oricum, să îţi asumi un alt destin decît al tău. Părerile de rău nu îşi mai au 
rostul. Simt că sunt presat de timp şi mă tem că nu voi fi în stare să 
realizez ceea ce, măcar parţial, aş fi vrut/ putut să fac. Îmi este greu să 
îmi închipui că frustrările pe care le-am avut nu mi-au marcat oarecum 
personalitatea. Ce-ar fi fost dacă nu le-aş fi avut? Greu de spus. „Curaj”? 
O trăire care merită toate „suferinţele” de pînă acum! De aceea privirea 
mea cînd scrutează orizontul din dreapta Tisei este ca o „feerie coborîtă 
parcă dintr-o pictură” (R.M.Rilke). 
 
 
„A fi vedetă în Bucureşti cu o identitate falsă mi se pare a 
fi o uzurpare de titlu nobiliar. Mi se pare a fi o iluzie 
dureros de atrăgătoare. De aceea mulţi au şi eşuat!” 
 
- Dacă în anul 1989, luat de entuziasmele Revoluţiei, te-ai fi mutat la 
Bucureşti, cam care ar fi fost parcursul existenţei tale scriitoriceşti? Ai fi 
fost mai vizibil în plan literar? Cît te-ar fi ajutat locul, cît ţi-ar fi lipsit 
Maramureşul? Cît datorezi Maramureşului în ceea ce priveşte devenirea 
ta literară? Cît datorează Maramureşul consecvenţei tale? Mulţi 
maramureşeni sînt vedete la Bucureşti, după cum ştim cu toţii ... 
- Nu m-am gîndit să emigrez înspre Bucureşti nici în 1989 şi nici mai 
tîrziu. În mare ţi-am dat răspunsul mai sus. Vizibilitatea literară, dacă 
este, se vede de oriunde. Atîta doar că în Bucureşti eşti mai aproape de... 
Lipscani sau Covaci, ca să nu zic de Casa Poporului. Sunt multe exemple 
de succes de pro şi contra. Eu nu cred că m-aş fi putut adapta ălora. Deşi 
prin '78 sau '79 m-am bucurat de succes la şedinţa Cenaclului literar al 
Facultăţii de ziaristică din cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu”. Nu am 
citit, aşa cum s-ar putea crede, poeme cu tovarăşul sau tovarăşa, Patria şi 
Poporul. Boul şi viţelul. Dimpotrivă! Am fost chiar şocat de participanţii 
rebeli ai acelui cenaclu. Ţin minte că a fost o şedinţă de cenaclu de „tip 
occidental”. Jocuri de lumini, semiîntunericime, bar cu de toate, proiecţii 
cinematografice, dar mai ales luări de cuvînt dintre cele mai „rebele”! 
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Fiind un tip uşor adaptabil nu cred că mi-ar fi lipsit Maramureşul mai 
mult decît eu lui! Oricum Maramureşului îi datorez totul. Eu, ca om al 
acestuia, precum şi poeziei mele, care îi aparţine. Chestiunea este că, cu 
excepţia d-lui Gheorghe Grigurcu, dar şi a cîtorva prieteni (din Piatra-
Neamţ, Iaşi, Bistriţa, Beclean, Cluj-Napoca), care i-au bătut drumurile, 
nu prea au înţeles „uşurătatea” cuvîntului. Maramureşului îi datorez totul. 
Dar trebuie să ne înţelegem, odată pentru totdeauna, asupra acestui 
Maramureş...! Maramureşul de astăzi are cîteva ţări care nu au nimic în 
comun cu Maramureşul Maramureş. Sunt „ţări” atît de individualizate 
social şi cultural încît mă mir că nimeni nu a sesizat încă acest fapt. 
Maramureşul de astăzi îşi aşterne „plapuma” peste cîteva „ţări” de o 
individualitate nemaipomenită şi care a dat literaturii române nume de 
excepţie. Aşa are Maramureşul sub „cupolă” (din 1968, odată cu noua 
împărţire administrativ-teritorială) Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara 
Codrului. Oamenii obişnuiţi, oamenii de cultură, scriitorii, „se dezic” 
astfel de „ţările” lor, de identitatea locală. Îşi iau o identitate care nu este 
a lor, plăcîndu-le mai mult să li se zică „maramureşeni”. Nu este corect. 
Nici pentru ei, nici pentru Maramureş. Şi nu vreau să dau nume. 
Maramureşeanul este testamentar aşa cum este şi lăpuşanul, chioreanul 
sau codreanul. Dar iluzia de a aparţine Maramureşului, fie el om de rînd 
sau scriitor, este „o ipocrizie”. 
A fi vedetă în Bucureşti cu o identitate falsă mi se pare a fi o uzurpare 
de... titlu nobiliar. Mi se pare a fi o iluzie dureros de atrăgătoare. De 
aceea mulţi au şi eşuat!  
- Eu te văd lipit de Sighet ca marca de scrisoare. Aici te-am găsit în 
1980, cînd am făcut prima descindere la festivalul de la Sighet, aici te 
regăsesc an de an, egal în vizibilitate cu monumentele care dau culoare 
oraşului, locului. Care ar fi expresia sau fraza cu care ai putea să 
caracterizezi Sighetul, Maramureşul? 
- Fără falsă modestie, fapt obiectiv fiind, nimeni nu îmi datorează nimic, 
şi totuşi da. Faptul că, în legătură cu persoana mea, Sighetul Marmaţiei 
este mult şi des amintit în ultimii ani în presa românească ar trebui să îmi 
datoreaze şi mie acest lucru, ca şi atîtor personalităţi ale locului! „Marca” 
se prea poate cheama, cu şi fără falsă modestie, Echim Vancea. 
Monumentul meu care dă „culoare oraşului” sunt cele cîteva cărţi 
publicate după '89, după sclipirea de speranţă din decembrie(le) acelui 
an. Dragă Adriane, mă bucur că mai am puterea de a te/vă primi încă în 
acest spaţiu. Te rog să înserezi tu, în acest dialog, minunata noastră 
întîlnire din anii '80. Tu, Aurel Dumitraşcu, Lucian Vasiliu, Nicolae 
Sava. Şi nu mai ştiu. 
Hm! Sighetul, Maramureşul pot a da naştere unor iluzii dureros de 
atrăgătoare! Lecţii de viaţă, analize ale limitelor puterii, ale urii şi, de ce 
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nu, în cele din urmă, limite ale iertării. Adriane, te rog să mă crezi că cea 
mai frumoasă definiţie a Maramureşului a dat-o poeta Ileana Zubaşcu-
Cristescu: „Maramureş/ tăietură de cuţit/ pe fruntea latinităţii”; iar 
pentru Sighet: „Cît-îi Maramureşu'/ Nu-i oraş ca Sighetu';/ Sighetu'-i 
oraş mnicuţ/ Tătă fata-i cu drăguţ”. Cuvinte „obişnuite”, cunoscute de 
lumea întreagă. Citesc, în continuare, Nicolae Labiş, Mihai Eminescu, 
Gellu Naum şi folclor maramureşean fără să mă plictisesc! 
- Ce ţi-a dat ţie poezia pe lumea asta? Cît datorezi poeziei în devenirea 
ta umană? Cît reproşezi poeziei în neîmplinirile tale cotidiene? Poezia e 
un dar sau o povară?  
- Iată un răspuns şablon: poezia mi-a dat dreptul să trăiesc; poeziei îi 
datorez „dreptul la timp”. Tot ce nu am realizat îi datorez poeziei. 
Mergînd oarecum mai oblu cred că poezia nu poate să se supună unor 
„adevăruri” de genul „îţi dau”, „îmi dai”. Eugen Ionescu declara că l-a 
„format hazardul”. Eu declar public că am format... hazardul! Poezia, 
spune undeva Gheorghe Grigurcu, este „un semn cu două feţe, una 
relativă alta absolută”. Aşa că aş mai adăuga ceva: dacă nu eşti cititor, nu 
poţi fi poet. Şi mai departe adaug că este o profanare a vorbi despre 
poezie, despre „cîştigul” şi „îndatorarea” faţă de EA. Orice discuţie 
despre poezie cred ca nu este altceva decît o profanare a Acesteia. Poezia 
este, cred, un text, purtător de semnificaţie estetică, unic. În rest nu-i 
decît o întîlnire ratată între Cuvînt şi Intimitate. 
- Care ţi-au fost, care îţi (mai) sînt mentorii? Cît le datorezi, cît îţi 
datorează? 
- Nicolae Labiş, George Bacovia, Mihai Eminescu, Gellu Naum şi 
folclorul maramureşean. Lista este aleatorie. Apoi nu vreau a nedreptăţi 
pe cineva şi mai zic: toţi poeţii care îmi plac. Nu le datorez şi nu îmi 
datorează nimeni nimic. Lor le datorez eu totul. Ce am fost şi ce-am 
ajuns, lor, POEŢILOR, le datorez. Şi încă şi mai mult. Cred că sunt doar 
trena unei mari poezii. Gheorghe Grigurcu spunea într-un interviu că 
„epigonii nu sunt decît nişte sinucigaşi”... Dar nu sunt inspirat, aşa că te 
rog a mă absolvi de a da un răspuns mai detaliat la această întrebare.  
 
 
„Laurenţiu Ulici a fost, în perioada postbelică, cel mai 
aprig şi mai consecvent apărător al breslei scriitoriceşti în 
general, şi al cauzei tinerilor scriitori, cu precădere” 
 
- Laurenţiu Ulici a fost un artizan al definirii literare a „kilometrului 
zero al literaturii române” la Sighet. Voi, cîţiva, păreaţi locotenenţii lui 
Laurenţiu Ulici într-o tentativă de salvare a poeziei, înainte de 1989 din 
motive ideologice, după 1989, din motive economice şi de criză a 



 26

societăţii deversată în capitalism...! Ce a însemnat Laurenţiu Ulici 
pentru devenirea ta, a voastră? 
- Pot a vorbi despre Laurenţiu Ulici doar în numele meu. Laurenţiu Ulici 
a fost şi rămîne, în ciuda unor minimalizări, o personalitate de prim rang 
a literaturii române, precum şi un personaj al ei. Laurenţiu Ulici a făcut 
din Sighetul Marmaţiei una dintre cele mai curate şi mai ferme conştiinţe 
ale poeziei/literaturii române. La Sighetul Marmaţiei, ca de altfel şi în 
alte părţi, Laurenţiu Ulici nu a făcut „opoziţie de cafenea”, o bravadă 
„juvenilă”, avea 35 de ani cînd a descins (1978) definitiv şi pentru vecie 
(2000) în fruntea Festivalului de Poezie „Laudă-se omul şi ţara” de la 
Sighetul Marmaţiei, care ulterior a devenit Festivalul Naţional de Poezie, 
apoi Festivalul Internaţional de Poezie „Europa Kilometrul zero”. Lulu, 
cum îi ziceau prietenii, a fost şi rămîne o îmbinare fastă de percepţie 
critică (talent) şi moralitate, care îşi rostea pînă la capăt gîndurile. 
Persoana sa emana o vrajă puternică asupra celor din jur. Fie ei amici sau 
duşmani. 
Aş fi vrut să fi avut „bunăvoinţa” de a mă „recunoaşte”. Şi chiar a făcut-
o. La una din ediţiile festivalului am trimis şi eu, sub pseudonim, că altfel 
nu aveam voie ca organizator, un grupaj de poeme. Cînd a fost jurizarea 
mi-a zis-o: „Echime, pseudonimul este frumos, textele la fel, doar că nu 
poţi participa la concurs. Eşti organizator.” Te „citea” din prima. Dacă un 
text intra în atenţia sa, te „ştampila” pe vecie. Nu mai aveai cum scăpa de 
ochiul său. De altfel optzeciştii şi o parte din nouăzecişti o ştiu mai bine. 
Laurenţiu Ulici a fost şi rămîne o prezenţă fascinantă prin discurs şi 
atitudine, anvergură. Este în acelaşi timp o „valoare simbolică 
extraordinară”! Dacă momentan Laurenţiu Ulici se află într-un „con de 
umbră”, cred cu tărie că nici o conspiraţie, nici un complot nu vor putea 
face să dispară definitiv valoarea sa din memoria noastră culturală. Opera 
sa, atît cea literară cît şi cea politică sau obştească, ţine de domeniul 
patrimoniului cultural naţional. 
- Te rog să îl evoci pe Laurenţiu Ulici prin cîteva amintiri care ţi-au 
rămas în memorie... 
- Ţi-am răspuns mai sus....! Mai adaug doar faptul că optzeciştilor le-a 
fost şi le este deopotrivă tată şi mamă. Despre întîlnirile noastre am mai 
povestit în altă parte şi cu alte prilejuri. Mă doare faptul că anul trecut, 
cînd s-au împlinit 10 ani de la plecarea sa dintre noi, nu s-a întîmplat 
nimic cu excepţia acelui volum coordonat de mine – „Laurenţiu Ulici - 
10 ani de posteritate” – la care au răspuns foarte puţini dintre cei pe care 
i-a promovat, unii dintre dînşii spunîndu-mi că de fapt Laurenţiu Ulici, 
„nu a mizat niciodată” pe el/ ei. Ce se întîmplă oare cu a sa istorie a 
literaturii române? Am văzut cu ochii mei „un metru cub” de manuscris 
la el acasă! Întrebîndu-l odată la o întîlnire sigheteană cînd a avut vreme 
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a scrie atîta mi-a răspuns: zi de zi, noapte de noapte. Cred că nu-i departe 
ziua cînd i se vor consacra ample cercetări asupra operei şi asupra vieţii 
sale. Le merită din plin şi cu asupra măsură! Laurenţiu Ulici a fost cel 
mai aprig şi mai consecvent apărător al breslei scriitoriceşti în general, şi 
al cauzei tinerilor scriitori, cu precădere. Pe mulţi i-a năşit, mulţi îi 
datorează supravieţuirea – unii chiar la propriu, nu doar cea literară –, 
multora le-a fost sfetnic şi călăuză, cum spune Mircea Petean.  
 
 
 „Eu am ales poezia pentru a nu muri din cauza ei” 
 
- Poezia pare a fi un fel de „terra nova” pe care poetul îşi cheamă 
cititorul, îl îmbie spre un nou orizont...! Cîtă grijă ai de cititorul textelor 
tale? Te interesează soarta cititorului tău? Îi acorzi vreo circumstanţă 
cititorului? Te rog să faci portretul robot al cititorului tău de poezie. 
Cum ar arăta? 
- Prin activitatea sa de purificare a Cuvîntuluiu Poetul, scriitorul în 
general, este astăzi un ins „decepţionant”. „Rău”. O „buruiană” care 
invadează straturile pline de „miere şi lapte”. Un ins care „tulbură apele” 
spiritului public compromiţînd dramatic „succesurile”. Pînă şi tăcerea/ 
tăcerile lui sunt interpretate. „Terra nova” nu-i, astfel, decît un prizărit, 
vag şi necăjit teritoriu de al cărui „gard” se apropie orişicine şi face ceva 
pe el. Este o realitate invizibilă. 
Portretul „robot” al cititorului meu? Cititorul meu este un „cititor de 
drept comun”. Superficial, trîndav şi viclean! Cine se/s-ar mai frămînta 
astăzi de ce se scrie? De ce se mai scrie Poezie”. Poetul/scriitorul şi-a 
pierdut într-un fel „motivaţia scrisului” său în ochii cititorului, a 
publicului cititor. Dacă eu îmi pun întrebarea dacă Eminescu a existat, 
cititorul meu işi va pune oare aceeaşi întrebare? Nu cred! Cititorul este o 
„bestie” trîndavă, şmecheră şi vicleană, care iubeşte enorm de mult 
corupţia literară. Cititorilor le zic să nu o ia „otova” de drept. Oricum 
autorii sunt depăşiţi de către cititori. În poezie „totul este unul” şi acela 
este autorul. Oare ar fi „corect” să să se scrie poezie/literatură în general 
printr-o ordonanţă de urgenţă? Sighetul, pentru mine, este păcatul şi 
penitenţea uitării. O factură de neîmblînzit, singurătatea. 
- Cît de bine, consideri, te-au citit criticii literari? Care critici te-au citit 
cu adevărat? Care ţi-au rămas datori...? Ce ai fi vrut să se spună despre 
tine, la nivelul criticii literare de la noi? Dacă ar fi să îţi faci 
„autocritica literară”, ce ai spune tu despre tine?  
- Am fost „citit” şi „asupra citit”. Cei care au scris depre cărţile mele am 
„citit” că le-au şi citit. De ce aş fi pro sau contra faţă de un text „critic” al 
unuia sau altuia dintre cei care au apucat a scrie despre una sau alta din 
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cărţile mele? M-a interesat să văd doar dacă, unii dintre ei, mi-au scris 
corect numele. În rest, Dumnezeu cu... scrisa! Le mulţumesc tuturor. Dar 
nu pot a trece peste numele lui Laurenţiu Ulici, Gheorghe Grigurcu, Geo 
Vasile, Ion Pop, Ioan Holban, Lucian Alecsa, Adrian Alui Gheorghe, 
Cassian Maria Spiridon, Mircea Petean, George Vulturescu, A. I. 
Brumaru, Alexandru Lungu, Radu Ţuculescu, Andrei Moldovan şi cei 
din publicistica judeţeană Augustin Cozmuţa, Gheorghe Pîrja şi mulţi 
alţii. 
„Autocritică literară”? Aş putea răspunde mai mult sau mai puţin 
şablonard. Nu ezit în a crede că a-şi face „autocritica”, mai ales literară, 
este un gest de ipocrizie din partea oricărui autor. Cititorul „specializat”, 
am numit criticul literar, cred că este singurul în măsură să dea un 
„verdict” asupra „producţiei scriitoriceşti”. Apropo Laurenţiu Ulici a 
publicat un volum de poezie despre care a şi scris la rubrica „Prima 
verba” a „României literare”. Ştie cineva pseudonimul şi titlul 
volumului? Eu am pierdut o sticlă de spirt occidental pe această temă! 
Dragă Adriane, eu am ales poezia pentru a nu muri din cauza ei. Poezia 
este un pericol imanent. Este în permanenţă un „potenţial asasin”! Poezia 
respinge un „adevăr univoc”. La poet cuvîntul obişnuit este prilej de 
credinţă, la omul obişnuit o vocabulă vremelnică, cotidiană. 

 
 

„Nu, dragul meu, orgoliile locale sunt extrem de mari! 
Ceea ce vezi nu-i decît o armonie de suprafaţă ...” 
 
- Un jurnalist englez, Nick Maes, scria, la începutul lunii august, din 
acest an, în „Daily Mail”, după o excursie în Maramureş, pe care a 
făcut-o după ce cîteva celebrităţi engleze, între care prinţul Charles, au 
lăudat fără măsură zona: "Doi cai de culoarea castanei mă trag într-o 
căruţă mare încărcată cu fîn şi pare că sunt capabili să treacă peste 
orice obstacol. Nu aş fi crezut că pot merge astfel pe un drum cu şleauri 
adînci şi bolovani uriaşi. Acesta este modul de a călători în Maramureş 
(...). Zona este frumoasă, iar stilul de viaţă al ţăranilor încîntător. 
Fîneţele pline de orhidee sălbatice rare se întind pînă la dealurile 
împădurite, ritmul vieţii este foarte lent, iar senzaţia de a scăpa de tot şi 
de toate este copleşitoare. Am crezut că m-am întors cu 100 de ani în 
timp cînd m-am întîlnit cu patru ciobani care mulgeau oile sub un 
umbrar. Cîinii lor mari m-au privit cu precauţie, dar eu am fost cel 
rezervat – aceşti cîini sunt făcuţi pentru a se lupta cu lupii. Poate că sunt 
drăguţi, dar nu sunt făcuţi pentru a fi mîngîiaţi. Ciobanii şi-au făcut 
treaba repede şi într-o oră obţinuseră elementul de bază pentru brînză. 
Odată treaba terminată, m-au invitat să iau prînzul cu ei: sarmale, 
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gogoşi şi băutura locală – ţuică de mere...”. Recunoşti descrierea? Cum 
te simţi ca un om care trăieşte într-un loc aflat cu o sută de ani în urma 
Europei? Din perspectiva ta, vezi Europa cu o sută de ani în faţă? Îţi 
pasă de „ora exactă” a Europei? Unde se situează poezia ta în relaţie cu 
poezia Europei? 
- Domnul tău englez nu a înţeles nimic din frumoasa-i experienţă 
maramureşeană. O văzut, o plecat şi o scris. Atît. Dacă ar fi mîngîiat 
măcar unul dintre cîinii stînii şi-ar fi dat seama că acei cîini, cîinii de 
stînă, sunt chiar de mîngîiat. De nemîngîiat este jurnalistul! Ăsta muşcă şi 
în somn! Nu a văzut şi nu a înţeles nimic! Chiar cred că în imberba-i 
sclifoseală de peste „canal” ar fi preferat ca atît ciobanii, cît mai ales 
cîinii, să-i lingă foaia şi pixul şi în final să îl declare „cetăţean de onoare” 
al stînii pe care domnia sa şi-a propus să cultive orhidee... ! Dacă vii în 
Maramureş doar pentru a-ţi exhiba frustările regale, vii de ... futu-i 
pomana. Maramureşul îţi dă, dar nu îţi pune şi în traistă! 
- Văd că te-ai enervat, Maramureşul tău nu poate fi atacat nici din aer, 
nici de pe uscat,  nici din presă ...! Dar hai să facem un exerciţiu de 
imaginaţie care să ducă în deriziune crispările vieţii...! Dacă ar fi să 
prinzi capătul lumii din perspectiva veseliei proverbiale de la Săpînţa, 
cam care ar fi textul pe care ţi l-ai atribui sau pe care ai vrea să ţi-l 
atribuie urmaşii urmaşilor meşterilor lemnari de azi? 
- În primul rînd „cimitirul” de la Săpînţa nu mă reprezintă. Şi, mai ales, 
nu reprezintă Maramureşul! Maramureşeanul! Cimitirul, cred eu, nu a 
fost şi nu va fi niciodată vesel! Nici măcar cel de la Săpînţa! Muritorul îl 
percepe ca pe unul vesel. Eu, ca „nemuritor” – ha, ha,ha! – mi se pare a 
fi de prost gust. 
Cum ţi se pare gestul ca printre morminte şi cruci să toci seminţe precum 
la peluza unui stadion. Şi mai tragi şi cîte un „moment” zero. Adică te 
fotografiezi cu „soacra”, „ceapistul”,  tractoristul”, „băutorul” sau 
propria-ţi faptă. Cred că Ion Mureşan ar fi trebuit să îşi scrie „cartea 
Alcool” documentîndu-se din Cimitirul Vesel de la Săpînţa!  
Cimitirul Vesel de la Săpînţa, pentru mine, nu este atît de vesel pe cît îl 
cred unii şi alţii. Cimitirul vesel nu este vesel de loc! Aşa că pe crucea 
mea nu mi-aş dori decît un text simplu: numele şi prenumele; n.-m.. 
Orice alt text nu ar fi decît un gest incalificabil de glorificare/aneantizare 
a unui individ de nemîntuit! 
- Generaţia '80 este/ a fost o realitate fecundă. Unde te întîlneşti cu 
aceasta, unde te desparţi de ea? Crezi în grupările literare? Crezi în 
valoarea generaţiilor şi a promoţiilor? Voi, la nivelul Sighetului, păreţi o 
grupare coerentă, armonizată în vreme prin acţiunile literare pe care le-
aţi organizat… 
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- O, am mai spus-o. Nu prea cred în generaţii, fie ele poetice sau... 
economice. Din punctul meu de vedere „generaţia” este oarecum 
dubioasă. Din 1990 sunt un „creator capitalist” care nu cîştigă nimic, fapt 
pentru care îmi este „ruşine” să nu completez, măcar o dată la doi ani, 
„Fişa 200” pentru Administraţia Financiară Locală. Cred doar în 
promoţia/promoţiile de la supermarket-uri. Cît despre generaţii, habar nu 
am. Laurenţiu Ulici a încercat, s-a străduit să impună o clasificare de gen. 
Lumea i-a sărit în cap. Aşa că fiecare cu prisaca lui (pe la voi), cu grădina 
lui (pe la noi). Valoarea este a individului şi nu a generaţiei sau a 
promoţiei. Dacă un individ este bun sau foarte bun, atunci este pus în faţa 
generaţiei sau a promoţiei, i se dă titlul de şef şi apoi o şterge 
şmechereşte pe uşa din dos, fără să plătească oalele sparte (e vorba 
desigur de operă) de dumnealui. Revine, adus în fruntea bucatelor, după 
o „generaţie” sau „promoţie” în prim-plan de un „necesar” grup literar de 
la centru şi apoi „dă-i si dă-i” generaţie şi promoţie pentru a-l face 
nobelist! Generaţia cît şi promoţia nu sunt decît nişte gogoşi coapte la... 
soarele capitalei. Eu cred că în capitală (refuz a îi spune numele) nu „se 
există” stradă, bulevard, cartier, şi mai nou parc unde să nu fie un 
generaţionist sau un promoţionist. Asta o spun nu ca să mă încaier cu 
„capitaliştii” literari.  
Dragă Adriane, pînă şi ţie, aflat la doar ... două-trei străzi de Sighet, 
constat că nu prea le ai cu grupările. O spui totuşi bine că „părem” o 
grupare coerentă, este doar aşa, a „părea”, pentru că fiecare face ce face 
pe „tarlaua” lui. Ştii că Laurenţiu Ulici a fost în Baia Mare de doar ... trei 
sau patru ori în peste 50 de ani? Ştii că Laurenţiu Ulici îşi dorea o filială 
a USR nu în Baia Mare ci la Sighetul Marmaţiei? Ştii că Laurenţiu Ulici 
îşi dorea o revistă literară, finanţată de USR, la Sighetul Marmaţiei şi nu 
la Baia Mare? Mai ştii că atunci cînd am propus să i se dea numele lui 
Laurenţiu Ulici Bibliotecii Municipale din Sighetul Marmaţiei, unul 
dintre consilierii judeţeni (Lăpuşan, poet şi „prieten” cu Laurenţiu Ulici 
!) a pus următoarea întrebare în plenul acelei şedinţe: „Cine este 
Laurenţiu Ulici?”, iar lumea a rămas consternată. Şi asta numai pentru că, 
la un moment dat, Ulici a refuza să îl pună redactor şef la o publicaţie a 
USR ce ar fi urmat să apară în Maramureş...! 
Nu, dragul meu,orgoliile locale sunt extrem de mari! Ceea ce vezi nu-i 
decît o armonie de suprafaţă. Maramureşul, Maramureşul cel adevărat 
(vezi că sunt şi eu, vechi, „antic şi de demult”) a început să se „gate”. Îl 
văd ca pe o „moară” de măcinat ... imagini de altă dată, chiar suflete. 
Dacă pînă mai ieri puteai să ceri o ulcea cu apă oricărui maramureşean, 
astăzi acelaşi maramureşean de ieri, îţi ia, măcar, un ban! 
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„– Alo, societatea de servicii publice de poezie? Îmi curg la 
ţeava de la bucătărie cîteva rînduri de versuri albe. Eu aş 
dori cu rimă. Mă puteţi ajuta?” 

 
- Ţi-a fost vreodată ruşine că eşti poet şi nu altceva, om de afaceri, de 
exemplu? În ce relaţie eşti cu banii? Dacă ai avea toţi banii din lume, ce 
ai face cu ei? 
- Nu! Îmi este greu, nu ruşine, că sunt, aşa precum o ştii, directorul unei 
instituţii de cultură. Biblioteca Municipală „Laurenţiu Ulici” şi că trebuie 
să cerşesc an de an bani pentru ca această instituţie să rămînă pe „piaţa” 
locală a instituţiilor publice. Ca „poet” nu are de ce să îmi fie ruşine. 
Chiar dacă am încercat şi eşuat în afaceri, nu am prea avut probleme cu 
banii. Nu i-am avut niciodată aşa că nu am ce regreta. Vorba aia „ce-am 
avut şi ce-am pierdut ... ?” Nu vreau să mint. Mi-ar place să am „toţi 
banii din lume”! Doamne, ce mi-ar plăcea să văd o coadă, pentru bani, de 
la Sighetul Marmaţiei la... Piatra Neamţ! Şi aş pune o singură întrebare 
solicitantului: „La ce îţi trebuie banii?” Banii i-aş da celui care ar ridica, 
din kilometru în kilometru, o librărie sau o bibliotecă. Închipuie-ţi o 
autostradă între Piatra Neamţ şi Sighetul Marmaţiei care din kilometru în 
kilometru ar fi împînzită de librării şi biblioteci!!! Nu s-a văzut neam! 
- O autostradă cu librării şi biblioteci? Asta ar însemna că lectura s-ar 
face în goana maşinii ...! Iar din goana maşinii se pot citi doar reclamele 
la coca-cola ... ! Dar să ne revenim! Ai făcut şi ceva politică, la nivelul 
comunităţii tale. E implicarea intelectualului o necesitate? Are nevoie 
societatea românească de implicarea scriitorului? Trăieşti într-o 
Românie acceptabilă? Ce calităţi ne ţin atîrnaţi, ca români, pe harta 
Europei? Care sînt defectele pozitive ale românului? 
- Adevărat. Partidul Alternativa României (PAR), devenit ulterior 
Uniunea Forţelor de Dreapta (UFD). Împreună cu mai mulţi prieteni între 
ale literaturii am înţeles să ne „înrolăm” politic la prieteneasca solicitare 
a lui Laurenţiu Ulici. Mulţi însă au fost doar nişte şmecheri de cartier. 
Vroiau slujbe bine plătite în deconcentratele judeţului. Am refuzat acest 
tîrg, şi m-am retras. Societatea românească nu are nevoie de „implicarea 
scriitorului”. Şi asta nu fiindcă scriitorul nu ar avea ceva de spus în 
această societate. Ci pentru că societatea românească nu are nevoie de 
scriitor. Societatea românească nu înţelege, nu cuantifică, noţiunea de 
scriitor. Pentru majoritatea ei, adică peste 60%, nu ştie ce este ăla scriitor. 
Te rog frumos ... ! Eu nu trăiesc în România. Eu trăiesc în Maramureş! 
Pare ridicol, dar a trăi în România este un loc comun, a trăi în Maramureş 
este un certificat de valoare! Nu ştiu ce să îţi spun! Eu ştiu doar că ... 
locuiesc acolo unde se atîrnă harta în cui! Românul nu are, sunt sigur, 
defecte mai mari sau mai mici, pozitive sau negative, decît ale 
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europeanului obişnuit. Cel mai mare defect „pozitiv” al românului este 
sinceritatea. Românul nu ştie să mintă! Dar în numele lui au minţit 
conducătorii, politicienii. Românul este credibil în orice afacere. Doar că 
imediat în spatele lui apare „românul erectil”, spusa lui Radu Ţuculescu, 
şi ăsta îl ia şi îl fute cum vrea. 
- Dacă ar exista meseria de poet, cum ar arăta fişa postului pentru o zi 
de muncă? 
- Sincer că mi-ar place „meseria de poet”. – Alo, societatea de servicii 
publice de poezie? Îmi curg la ţeava de la bucătărie cîteva rînduri de 
versuri albe. Eu aş dori cu rimă. Mă puteţi ajuta? – Este cineva acasă 
înainte de amiază?  – Nu, abia seara. – Seara aceasta nu este lună şi nu 
cred că am putea finaliza comanda! – Hai, domnule, că am văzut io că nu 
sunt nori şi o mai zis şi la meteo că cerul va fi liber! – Vă rog nu vă 
enervaţi! – Păi ce, io mă enervez? Am nevoie urgent, domnule, de patru 
strofe. Rima obligatorie. În regulă... Vă rog adresa...! Şi aşa mă voi putea 
bucura de o impozitare de 16 % pentru drepturi de autor! ....Oricum, mi-
aş dori o asemenea „meserie” .   
- Există o dinamică a literaturii române, ziua de azi cere tributul zilei de 
ieri şi aşa mai departe. „Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi”, 
vorba lui Eminescu. Cît de nouă, de provocatoare, în relaţie cu literatura 
generaţiilor care le-au premers, se află scriitorii din noile generaţii? 
Cum poţi caracteriza – ca scriitor şi ca director de bibliotecă – literatura 
tînără din limba română? 
- Ne credem dar şi suntem minunaţi. Eminescu „o fo, ori no fo”, o fost 
spus-o „Adormind de armonia/ Codrului bătut de gînduri,/ Flori de tei 
deasupra noastră/ Or să cadă rînduri-rînduri.” Fiecare dintre noi avem un 
„tîrg amar” care ne locuieşte şi înlocuieşte, mai mult sau mai puţin 
modest. 
În relaţie cu literatura generaţiilor, eu cred că nu suntem decît nişte 
navetişti. Şi asta nu de ieri sau de astăzi. Am citit undeva că d-l 
Confucius a văzut într-o zi nişte purceluşi sugînd la ţîţele unei scroafe 
care tocmai murise. Deodată, purceluşii s-au oprit din supt şi s-au 
îndepărtat imediat de aceasta. Ei întrucît aceasta nu îi mai privea şi îşi 
schimbase şi starea s-au îndepărtat dintr-o dată de ea. Purceluşii iubiseră 
în maica lor, scroafa, nu corpul acesteia, ci cele ce o însufleţeau. Oare 
literatura înaintaşilor latră de bucurie în faţa noastră!? Eu sunt încredinţat 
că ne caută încă sufletul! 
Biblioteca nu va dispărea. Că vrea ori nu vrea cineva acest lucru!  
Biblioteca este o bucurie pentru cel care îi trece pragul! Biblioteca este, 
oricît ar vrea unii să îi minimalizeze importanţa, un „tsunami” pentru 
jigodiile culturale. 
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Din păcate, pe noi ca bibliotecă municipală, nu ne-a băgat nimeni în 
seamă!? Pînă la „criză”editurile „vorbeau” doar cu judeţenele, odată cu 
criza au început să „năvălească” peste noi în regim de tsunami! Editurile, 
ieri ca şi astăzi, nu înţeleg ce înseamnă un tînăr autor într-o bibliotecă. 
Cum îl putem noi promova. Achiziţionăm volumul din librărie. Şi atît. 
- Fiecare poet – şi putem detalia cu exemple nenumărate – are un poem 
identitar, cu care este „asimilat” şi „renumit” de către cititori, de către 
public. Spui Bacovia? Spui automat „Plumb”...! Spui Blaga? Spui „Eu 
nu strivesc corola de minuni a lumii”. Spui Labiş? Spui „Moartea 
căprioarei”. Spui Doinaş? Spui „Mistreţul cu colţi de argint”. Şi aşa mai 
departe. Care este poemul identitar al poetului Echim Vancea? Cît de 
important e acest poem identitar în receptarea unui poet?  
- Te rog să te opreşti. Poemul identitar al lui Echim Vancea este CI, 
seria, nr, CNP şi aşa mai departe... După mine „poemul identitar” nu este 
altceva decît o „hîrtie de muşte”. 
- Spui într-un poem: „cînd toţi urlă, se mai aude doar cel ce tace”. În 
altă parte spui: „de mult nu am mai auzit nimic/ nici în vorbă/ nici în 
tăcere”. E poetul un învins de profesie? Cît de neînsemnat este poetul 
astăzi? Cît de utilă/ inutilă mai este poezia?  
- Vezi tu Adriane, cînd toţi urlă se aude doar cititorul, este singurul care 
tace cînd noi toţi urlăm! Poezia se spune că este indefinibilă. Cuvîntul 
(cel poetic, desigur) se certifică prin el însuşi. Nu permite altcuiva să îl 
verifice (H.G.Gadamer). Nu aştept elogii la fiecare pas. Artificialul m-ar 
face să mă/ să îmi suspectez scrisul. O psihoză a demolărilor bîntuie 
literatura română actuală. Cei mai „vînaţi” sunt poeţii! Ne aflăm în faţa 
unei crize a „libertăţii” de a fi poet, scriitor, critic, istoric literar sau orice 
altceva. Sunt enorm de mulţi „grijulii” faţă de literatura română. Ca 
bibliotecar nu mă simt „vizat” de această grijă. 
- Să zicem că redacţia revistei „Conta”, prin influenţele pe care le are la 
nivelul Academiei Suedeze, (că eu am fost o dată la Stockholm în interes 
de serviciu!), te propune la premiul Nobel şi îl şi iei...! Cam care ar fi 
primele fraze ale discursului tău de recepţie? (Aplauze prelungite).  
- Cam aşa ar arăta discursul ... ! Bă, ce aţi avut de împărţit cu mine? Nu 
v-a ajuns cîţi bani aţi aruncat în dreapta şi, mai ales, în stînga. Să vă fie 
ruşine! Acu' v-aţi gîndit şi voi să daţi banu' cînd am făcut refinanţări 
peste refinanţări”! Ruşine vouă! Poate la anu' voi fi dispus să mă gîndesc 
la propunerea voastră. Pa! Şi vă spun de pe' acuma că nu vreau 
percheziţii din cauza neadaptării politice a premiului, numai ca voi să vă 
scuzaţi/justificaţi salariul sau onorariul. Voi, cei de la „Conta”, ca 
„organ” propunător să aveţi grijă de percheziţia la domiciliu. Am 
încredere în lipsa voastră de imparţialitate! Ha, ha, ha!  
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- Cu care întrebare ţi-am rămas dator? Te rog să o formulezi şi, 
eventual, să răspunzi. Sau să o formulezi ca să răspund eu? De ce nu? 
- Da, ia să te încarc cu o întrebare....! Dacă ai fi pus în situaţia de a a-ţi 
alege un „loc” pentru „tinereţe fără bătrîneţe”, care ar fi acela? 
- Un loc pentru „tinereţe fără bătrîneţe”? Desigur, Maramureşul. Iar 
argumentele pentru această alegere se regăsesc în discuţia noastră, m-ai 
convins că e aşa. Mai mult, dacă Moldova a fost „descălecată” de 
legendarii Bogdan şi Dragoş plus căţeaua Molda, cu ceva secole în 
urmă,  acum e firesc să încercăm şi noi o „reîncălecare” a originilor, 
nu-i aşa? Şi dacă tot ne-au fost strămoşi nişte maramureşeni, de ce nu 
am revendica acum ceva moşteniri, în calitate de urmaşi? Măcar cît 
spaţiu ocupă horinca dintr-un prun dintre Rona de Jos şi Sighet, de 
exemplu ... ! Sau cît aerul de sub un vers de Vasile Muste? Sau cît umbra 
de sub nucul din curtea casei lui Ghiţă Pârja şi a mamei Doca, din 
Deseşti, acolo unde Andrei Făt şi Măriuca Verdeş şi-au tras bucăţi mari 
de cer şi de cîntec, acolo unde ţîpuritura e un fel de „coloana infinită” 
brâncuşiană, numai că e vocală, de astă dată...       

 
Piatra Neamţ – Sighetul Marmaţiei, august, 2011    
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„toamna înclinându-se 
stingându-mi-se 
se simte ca un lătrat 
ca o remuşcare mută 
în această pulbere 
mereu temătoare fecioară.”  

 
 

 
Poeme de Echim Vancea 

 
naştere 
 
asigurându-se că totul este în ordine 
crucile îşi dau ultima suflare 
 
profesioniştii necrologului 
au neutralizat cuvintele 
şi aniversările celor rămaşi în viaţă 
 
rătăcită lângă patul de moarte – 
să nu-i sperii lumina –  
roasă de nelinişti 
memoria începe epurările... 
 
năneşti 19 octombrie 1951 
temperatura-i în jur de câteva grade celsius 
şi câteva incertitudini... 
 
ningă-l-ai! –  
câtă eroare şi cât adevăr 
 
se amână cu o zi bătaia clopotelor. 
 
în larma autorilor apocrifi 
stăruie tăcerea lupilor 
ţipătul reînvie cuvântul 
împuşcăturile nu mai surprind muzicile 
ce cad alături în faţa ferestrei 
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nu pot spune că eu ... 
 
în casa aceea îşi pregăteau 
sticlele pentru lapte 
(tu le ştii îndrăzneala) 
dezvăluindu-mi secretul dispreţului. 
 
nu vă gândiţi la cine ştie ce. 
gândiţi-vă la ochelarii postumi ai 
bunicului 
la poemul acesta numai pe 
jumătate... 
...şi totuşi în satul năneşti 
aproape de căderea zăpezii 
cuţitului nu-i este teamă 
de singurătatea înfometată a nopţii... 
 
braconaj 
 
caii ca un blestem fără umbră 
ademeniţi de îndoiala luminii 
stăpânesc iarăşi iarba şi zorii. 
 
în satul năneşti 
buletinul de ştiri 
cade greu în tăcerea hotarelor. 
 
în săcăciosu 
peştii clatină malul apei 
sprijinindu-se în mijlocul fecioarei 
ce-şi spală picioarele-n iza. 
 
în poduri 
soarele îndurerat de absurdul palmelor 
bătătorite de pământ 
îşi reazemă raza de stâlpul de înaltă tensiune.. 
 
noaptea timpul braconează cu-o joardă 
coteţul găinilor. 
liniştea se prelinge pe buza bolnavă a serii 
şi nimeni nu-ntreabă de ce-i atâta întuneric 
în interiorul acestei lecţii de anatomie. 
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plâns tăcut 
 
colţ de lup a dat peste om 
şi peste mine 
 
bărbaţii pleacă pe mare din miezul de noapte 
pentru că nu e drept ce văd 
 
iluzia rupe neobosită din clopote 
ecouri ameninţate 
de semnul cuminte al crucii 
 
în dreptul turmelor 
şerpii rămân cruzi 
 
la o lungime de cuviinţă 
satul năneşti aşteaptă atingerea nopţii 
 
bărbaţi grei de gerul iernii 
îi auzim îngropându-şi caii 
în gheaţa tăiată centimetru cu centimetru 
din faţa fântânii nebune 
 
clopotul muşcă din streaşina casei 
cerându-le apă 
şi din fântâni muşcă 
cerşind aşternut... 

 

nourii în acest ceas 
 
în ochii regelui barbar 
sufeream nefolositor şi bucurîndu-mă straşnic. 
moartea îmi părea un prieten 
în tovărăşia izvoarelor izei. 
 
dar „bună seara” ce e? 
 
melancolia mea pe caldarâmul oraşului 
deschide larg ochii 
şi simte nourii (albiţi de taifasuri) 
pe jumătate adormiţi 
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pe jumătate dăruiţi 
sângeroşilor părinţi. 
 
toamna înclinându-se 
stingându-mi-se 
se simte ca un lătrat 
ca o remuşcare mută 
în această pulbere 
mereu temătoare fecioară.  

 

orfan 
 
un deget uitat peste umbra fecioarei 
şi mâţa plină de foşnete 
suspină în palma deschisă. 
 
de-o vreme nu îşi mai găseşte locul. 
caii întârzie-n bătaia vântului 
de o vreme se simt părăsiţi. 
 
mai jos de cărarea ce traversează 
valea pomnilor – pe dreapta – 
au îngenuncheat îngerii moaşei. 
 
noaptea-i plină de foşnet de şoareci. 

doamne 
lupii nu se pot odihni 
de mila privirilor tale. 

doamne 
mută-ţi privirea din vale. 

 

ecoul din oglindă 
 
ospăţul împinge amurgul în fântâni 
şi mă tot duc şi nu mai ştiu nimic 
de noaptea putrezind aiurea – 
oglinzile-s complice cu morţii mei bătrâni. 
 
logodnele se vând pe spirt albastru. 
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tăcerea tăvăleşte iarba-n cimitire 
bruma de-ntuneric ajunge de o şchioapă 
(caii vor puţină lumină) – 
în hanuri viscoleşte cu umbră de mire. 
 
ecoul poartă mândru adolescenţa. 
 
prietene în varul oglinzii 
ploaia mormăie injurii 
ucide-mă şi hrăneşte crucea 
uscată de albul zăpezii... 
 
ştii... faţă de ape sunt vinovat. 

 

pe trotuar întunericul 
 
femeia creştea din frica mea de moarte – 
singură întrebarea oftează-ntre genele-i etajate 
nestatornică precum aburul băii comunale. 
rămânem aici pe scara de serviciu 
să ne refacem cărarea şi nodul cravatei. 
rămânem aici sub ţeava puştilor 
devenite magilor cârje. 
între viaţă şi moarte apare zâmbetul 
învăţându-ne feţele lunii. 
pe munte se abureşte de ziuă. 
femeia muşcă din iederă 
apoi scânceşte sub tăietura securii. 
în larg 
nicio corabie. 
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„Critica literară a mai observat că literatura artistică a 
“Semănătorului” (- “Sămănătorului”) are apetenţă pentru 
sărbătoresc şi idilism, în dauna realismului evident şi de toate 
zilele.” 

 
 
 

„Semnătorul-sămănător” 
sau 

Imaginarul sărbătoresc al Sămănătorului 
 

un eseu de Petru Ursache 
 
 Cea mai patetică, mai dreaptă, mai generoasă mişcare culturală 
românească a fost “Semănătorul” de la 1901. Doi poeţi au avut iniţiativa, 
unul ardelean (George Coşbuc), celălalt moldovean (Alexandru Vlahuţă).  
S-au întîlnit pe teren muntenesc, la Bucureşti, ca, împreună, să reaşeze 
mitul mioarei oraculare, în partea lui vie, creatoare; mai ales să confirme 
din nou şi din nou că unirea cea mare şi de fond se făcuse cu multe secole 
înainte, prin fapte de cultură care erau aceleaşi şi ale tuturor şi care se 
repetau în chip memorabil, temeinic, de la Varlaam cu manifestul său 
unionist: Către toată seminţia românească, la Petru Maior; de la 
aşezămintele culturale şi religioase brâncoveneşti la Cuvinte den betrani. 
Pe scurt, “De la Nistru pîn la Tisa”. Unirea politică, împiediecată o vreme 
de forţe duşmane şi externe, cum se ştie, avea să vină şi ea ca act formal, 
ca închidere; dar spre căutarea unui nou parcurs, în perspectivă umanistă. 
Limba română s-a născut în timpuri străvechi, pe plai, la plug şi în 
şezătoare. Mutată în Biserică din înalte nevoi spirituale a căpătat forma 
aleasă a scrierii de predică morală şi de rugăciune. Putem spune că 
Biserica a desăvîrşit (-consfinţit) unirea în cuget ş-n simţire. 
 I s-a zis revistei, mai întîi, “Semănătorul”, pentru ideea de 
sămănţă şi de rodire în accepţiune vădit religioasă. Căci chemarea 
poetului e să scoată din tezaurul limbii cuvinte hărăzite şi întăritoare în 
folosul semenilor. A fost şi idealul care i-a îndemnat pe cei doi, pe 
George Coşbuc şi pe Alexandru Vlahuţă, să treacă la acţiune. Erau 
vremuri grele la 1900 pentru societatea românească, nedesprinsă încă de 
milenarele şi de învechitele tradiţii agro-păstoreşti, copleşită pînă la 
sufocare de tumultul zgomotos al vieţii moderne, pragmatice, derutante, 
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înşelătoare. I s-a zis, din 1903, “Sămănătorul”, în vorbirea mai rustică, 
mai apropiată de solul realităţilor concrete. Apariţia lui Nicolae Iorga 
aducea o imagine nouă; nu chiar aceea închipuită în poezia lui Vlahuţă la 
deschiderea primului număr, imagine după model evanghelic. Istoricul 
părea sămănătorul însuşi, la vedere şi în acţiune, pe cîmpia întinsă, 
disponibilă; nu numai cuvinte frumoase semăna pe “brazda umedă de 
rouă”, destinate să rodească “însutit”, ci fapte dintre cele mai ardente 
pentru nevoile neamului său. Temele abordate în paginile revistei, adesea 
iniţiative proprii, ţin de domeniul enciclopedicului. Se pare că făcea 
exerciţii, deocamdată pe cont propriu, pentru cursurile universitare de la 
Văleni, care aveau să urmeze. De aceea i s-au alăturat mulţi intelectuali 
ai vremii, de profesiuni diverse, iar la cursurile respective au participat 
savanţi europeni de valoare recunoscută, ceea ce probează, iarăşi, că 
munca de îndrumare şi de învăţătură pe care marele cărturar o presta cu 
dăruire neasemuită era de calitate şi utilă. 
 Cu toate astea, nici o publicaţie nu a fost mai contestată, 
îndeosebi în faza “Sămănătorului”, ca să fie diminuat, adus la numitor 
comun “noul sămănător”. Tonul l-a dat, ştim bine, tocmai un moldovean, 
în mare dilemă faţă de tonalitatea complexă a Mioriţei, Eugen Lovinescu. 
Criticul de la “Sburătorul” elabora judecăţi de valoare apelînd la criterii 
inadecvate şi restrictive. Inadecvate, în sensul că autorul romanelor Mite 
şi Bălăuca, obişnuit cu moda franceză, pretindea fiecărei publicaţii să 
respecte esteticul la cea mai înaltă cotă. În principiu avea perfectă 
dreptate, dar nu orice revistă îşi propunea, mai ales atunci, asemenea 
deziderat la modul absolut şi modern. “Semănătorul” condus de George 
Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă şi care descindea mai mult sau mai puţin 
direct din “Tribuna” şi din “Vatra” rezista mai bine operaţiei de testare; 
mai puţin “Sămănătorul” lui Nicolae Iorga dînd prioritate formelor 
culturii în cel mai larg şi practic înţeles al cuvîntului. Şi mai nepotrivită, 
pînă la aberaţie, este poziţia lui Z. Ornea care lansează amendamente 
pornind din direcţie proletcultistă, fără nici o umbră de temei ştiinţific. 
Nimic de zis: elaborează o construcţie masivă pe această temă, cu 
hărnicie şi retorică sonoră, dar totul pe nisip mişcător. Greu de luat în 
seamă. Politizarea cu intenţii eliminatorii deranjează. 
 De reţinut doar afirmaţia lui G. Călinescu din Istoria literaturii 
române. De la origini pînă în prezent, de la pagina 531: “În istoria 
mişcării istoriei estetice, «Semănătorul» are un rol foarte secundar, 
neputînd aduce nici o propoziţie inedită ( … ). A avut însă o mare funcţie 
culturală”. Evident, dacă n-a putut aduce “nici o propoziţie inedită” rolul 
său nu a fost nici pe departe “foarte secundar”. I se bănuieşte o prezenţă 
estetică în sfera mai largă a culturalului, unde se cuprind şi artele. Astfel 
că Iorga a încercat să aducă lămuriri privitoare la dimensiunea esteticului, 
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dar de pe poziţia îndrumătorului cultural, pe înţelesul tutror şi fără 
pretenţii de originalitate. Într-un articol întitulat Rostul închipuit şi cel 
adevărat al literaturii ( “Sămănătorul”, Anul II, nr. 34, 24 august, 1903 ), 
pledează cu entuziasmul cunoscut pentru legitimitatea sensibilităţii 
estetice şi pentru frumuseţea divină şi eternă: “Literatura e o artă, ca şi 
pictura, muzica, sculptura. Artele toate, surori ce cîntă acelaşi cîntec din 
alte alăute, urmăresc îndeplinirea aievea a frumosului. Frumosul e ceva 
care se scrie cu literă mare. Filosofii care vorbesc despre dînsul pentru a-
şi face fiecare o înţelepciune deosebită, se înţeleg totuşi, cu toate 
diferenţele necesare şi radicale ale sistemelor, asupra acestui punct de 
căpetenie: că Frumosul e ceva care, cînd se scrie, cere de la început o 
literă mare. Poetul, din partea lui, ar fi dorit o literă mai mare decît 
literele mari, vulgare, o literă foarte mare, enormă, care ar fi poate şi în 
relief şi s-ar zugrăvi cu aur, pentru cinstea locului reprezentat. Căci el, 
poetul, ştie, înţelege – cu inima, nu cu mintea ca filosoful, - că Frumosul 
e ceva supranatural, în afară de lume, ceresc, divin: muzica, pictura, 
sculptura, literatura arhanghelilor din ceruri, cu àripi albe, e prototipul, pe 
care poetul îl gîceşte numai aice jos”. Pot fi citate şi altele, de pildă, 
Cultura naţională şi surogatele ei ( “Sămănătorul”, Anul II, nr. 22, 1 
iunie, 1903 ), Ce este “Sămănătorul”, Anul V, nr. 1, 1 ianuarie, 1906 ). 
Sunt enunţuri din mers adresate cititrului pentru ca acesta să întrevadă 
plasamentul esteticului într-un context mai general. 
 Critica literară a mai observat că literatura artistică a 
“Semănătorului” (- “Sămănătorului”) are apetenţă pentru sărbătoresc şi 
idilism, în dauna realismului evident şi de toate zilele. S-ar fi dorit, cu 
alte cuvinte, înfăţişarea vieţii rurale în toate ale ei, surprinsă în activităţi 
caracteristice ţinînd de primitivitatea şi duritatea existenţei dintotdeauna. 
Sărbătorescul ( în accepţiunea lui religioasă ) şi idilismul ar proba o 
anume intenţie de selecţie, de uşurătate, de incapacitate a reprezentării 
corecte şi responsabile. Eugen Lovinescu a găsit aici un domeniu foarte 
larg pentru exerciţiile sale critice, iar succesorii au perseverat în această 
direcţie. Nu cred că ar avea vreun efect o intervenţie, prea tardivă, cu 
intenţii corective. De altfel, comentariile au fost făcute aproape fără drept 
de replică, cu talent şi cuceritor. Ce variantă ar mai fi posibilă la analizele 
despre Crîşma lui Moş Precu, chiar dacă este o scriere sadoveniană 
tinzînd mai mult spre poporanism decît spre sămănătorism, cu personaje 
monotone, izolate în obiceiuri de veacuri. Meritul autorului este că le 
aduce în scenă dar în forme anemice de limbaj, fără intenţii novatoare. 
“După douăzeci de ani, scriitorul e încă la punctul său de plecare; fixaţi 
în fatalitatea unor date sufleteşti neschimbate, ne dăm numai iluzia 
evoluţiei; călătorim pe invizibile şine trase dinainte, fără putinţa de a ne 
abate din drum; viaţa sufletească  se dezvoltă în direcţia virtualităţilor 
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afirmate de la început. O activitate bogată şi aparent multiplă se reduce, 
astfel, la punctul său iniţial; sensul creşterii este numai extensiv” (Eugen 
Lovinescu, Critice, 1. Editura “Minerva”, Bucureşti,, 1982, p. 75).  Sau 
un pasaj călinescian vizîndu-l, iarăşi, pe Nicolae Iorga, cu intenţii 
sintetice: “Schimbînd ce-i de schimbat, N. Iorga a jucat în cultura 
română, în ultimele patru decenii, rolul lui Voltaire. Personalitatea lui e 
covîrşitoare. Minor în fiecare activitate în parte, foarte conservativ şi 
îmbibat de prejudecăţi, dar răzvrătit continuu, sărind cu iuţeală de la o 
atitudine la alta, şi totdeauna tolerat în nestatornicie, printr-o bună 
credinţă care se simte, N. Iorga apare masiv privit de departe, prin 
numărul uriaş de tomuri scrise şi prin multiplicitatea preocupărilor” (G. 
Călinescu, op. cit., p. 542). 
 Cu toate acestea, discuţia poate fi reluată, nu în una, chiar în mai 
multe variante, fie şi cu elemente deja cunoscute, adesea minimalizate 
cum s-a văzut din citatul de mai sus. La 1900. săteanul încă nu devenise 
ceea ce se numeşte personaj literar. Continua să hălăduiască pe plaiuri cu 
turmele la voia întîmplării ori să ţină plugul pe brazdă în cel mai 
desăvîrşit anonimat. Mihail Kogălniceanu l- a calificat printr-o metaforă 
globală “talpa ţării”, cu varianta lui Costache Negruzzi: “proşti dar 
mulţi”; junimiştii (Maiorescu, Eminescu) îl plasau în îndepărtată ordine 
genezică, generatoare de energie spirituală, iar Duiliu Zamfirescu, boier 
orgolios şi cultivat, “nu-l vedea” pe la conace şi prin sate, în toate 
ciclurile sale de romane. Alecsandri şi Coşbuc l-au recunoscut în chip de 
ostaş, luptător la Plevna, Petre Ispirescu îl descoperea pe “uncheşul 
sfătos”, spunînd poveşti minunate “la gura sobei” sau uimindu-i pe 
cărturarii rătăciţi prin sate cu banale cunoştinţe de astronomie populară. 
Doar Mihail Sadoveanu a realizat o derivaţie stilistică şi de gîndire, însă 
fără perspectiva marilor personaje şi ansambluri epice tip Rebreanu. Este 
vorba de “obidiţii” şi de “umiliţii” primelor sale compoziţii, realizate din 
impulsuri haretiste, nu ca ecouri slave cum s-ar părea la prima vedere. 
Tot atunci medicii de ţară, unii organizaţi în asociaţii culturale de 
binefacere, au lansat o amplă campanie sanitară în sprijinul unor sate 
căzute în maladii ce bîntuiseră de mai multe ori Europa, ca pelagra şi 
alcoolismul, după starea dezastruoasă provocată, la noi, de invazia 
capitalului străin şi surparea economică a autohtonilor. În acest context 
nebulos se înscrie şi “Sămănătorul”, motiv pentru care s-a văzut nevoit să 
dea prioritate comandamentelor culturalizatoare. 
 Imaginarul sărbătorescului este unul dintre ele. Chiar dacă 
implică tehnici selective, prezenţa sărbătorescului în existenţa umană de 
veche tradiţie reprezintă un element de bază în recunoaşterea identităţii, 
în planul coeziunii etnice, al culturii, al înzestrării spirituale. Nu este 
vorba de sărbătorescul înţeles ca festivism orgolios şi de paradă, ci de 
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consacrarea, prin solemnitate ritualică, a unui prilej ales ( zi sacră, 
eveniment memorabil ) care cheamă toată fiinţa să se întreacă pe sine în 
dorinţa de a se păstra în curăţenie morală şi în deplină înţelegere cu 
semenii. Era una dintre liniile de conduită ale intelectualilor vremii, nu 
numai a lui Nicolae Iorga, inspirată de tradiţie şi de învăţăturile Bisericii; 
cu atît mai bine dacă a fost inclusă tacit în programul “Semănătorului”. 
Aşa se justifică poezia cu acelaşi titlu publicată în primul număr al 
revistei, creaţie a lui Alexandru Vlahuţă: “Păşeşte-n ţarină semănătorul/ 
Şi-n brazda neagră, umedă de rouă,/ Aruncă-ntr-un noroc vieaţă nouă,/ 
Pe care va lega-o viitorul.// Sunînd grăunţele pe bulgări plouă. –/ 
Speranţa, dragostea lui sfîntă, dorul/ De-a –mbelşuga cu munca lui 
ogorul/ Le samănă cu mîinile-amîndouă.// Trudeşte, făcătorule de bine, -
/ Veni-vor, roiuri, alţii după tine,/ Şi vor culege rodul – bogăţiea.// Tu fii 
soldatul jertfei mari, depline:/ Ca dintr-un bob să odrăslească miea,/ Cu 
sîngele tău cald stropeşte gliea”. 
 Este una dintre cele mai frumoase poezii religioase din literatura 
română. Un teolog riguros şi un estetician pe măsură ar avea motive să-i 
recunoască statutul demn de antologie. Este rostit aici adevărul de 
credinţă şi evanghelic uşor de recunoscut, dar nu în forma mimată, de re-
scriere, ci patetică, însufleţită, asemenea predicii de amvon, cuvîntată cu 
har, cu putere de taină euharistică. Învăţătura teologică şi christică se 
recunoaşte în persoana “sămănătorului”, de altfel, Mîntuitorul însuşi, în 
boabele de grîu care încolţesc înmiit, în mulţimile de beneficiari venite în 
grabă să culeagă roadele şi să se bucure de noua lor existenţă 
îmbunătăţită. Varianta literaturizată îşi menţine înţelesurile originare 
datorită subtilelor mutaţii semantice. Simbolismul de bază: bobul de grîu 
( -cuvîntul ) are şi deschidere teologică şi spre poezia lui Vlahuţă. De 
asemenea, credincioşii dintr-o parte sunt cititorii de dincoace, deopotrivă 
beneficiari în duh. Predica este un act de cultură dar şi de eroism în 
momente istorice tensionate. Predicatorul de vocaţie nu se lasă intimidat 
nici sub pericol de moarte. Îşi rosteşte cuvîntul fără teamă, mai ales cînd 
în jurul său se deschide terenul bun şi viu. Sf. Ioan Botezătorul, modelul 
tuturora, a predicat “în pustiu” şi sub sabie, dar cu folos pentru întreaga 
omenire. La fel, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie 
de Nyssa cînd se puneau temeliile Bisericii. Asemenea risc îl 
conştientizează şi Alexandru Vlahuţă prin versul final: “Cu sîngele tău 
cald stropeşte gliea”. Să nu uităm: o astfel de angajare totală, ideal 
scriitoricesc, a fost înscrisă în paginile “Semănătorului”. 
 Nicolae Iorga i-a rămas credincios prin slujirile sale, pînă la 
sfîrşitul său martiric. I-a îndemnat şi pe alţii s-o facă, măcar în acord cu 
poezia-predică a lui Vlahuţă. Dovada o aduce, printre mulţi alţii, George 
Coşbuc. În numărul din 20 aprilie 1907 (anul răscoalei ţărăneşti, pornită 
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de pe moşia unui Richter de la Flămînzi- Botoşani) apare poezia 
autorului Firelor de tort, pornită din acelaşi izvor noutestamentar, 
Parabola sămănătorului. Istoricul o acceptă întru totul: “Vorbind apoi, a 
zis Mîntuitorul:/ «Căzu din boabe-o parte pe cărări,/ Şi paseri au venit, 
de sus cu zborul,/ Şi-obraznice-au mîncat şi-au dus în zări/ Atîta grîu! Şi-
Amin, Amin zic vouă,/ Că-n minte am slujbaşii-acestei ţări./ Din boabe-o 
parte-n loc fără de rouă/ Crescînd perí, dar el de vină nu-i,/ Căci Tatăl 
vrea, şi-a Lui e că nu plouă./ Căzu-ntre spini o parte, şi-o văzu/ Perind în 
spini şi umbră şi cucută,/ Şi-Amin vă zic, c-aceasta-i vina Lui./ Şi-a fost 
şi-o parte-n bun pămînt căzută,/ Şi patruzeci o boabă fost-a dînd,/ Şi-o 
seamă şaizeci, şi multe-o sută …»”. 
 Pînă aici textul se înscrie pe linia teologică ştiută, cu fidelitate, 
fără nici o încercare de literaturizare. Dar este o poezie de revoltă, fapt 
relevabil îndeosebi în partea a doua a ei. Poetul are cutezanţa să-i 
reproşeze Domnului că, în cuvîntarea Sa, a lăsat nedesluşit un pasaj care 
avea să se dezvolte cu urmări dramatice asupra locuitorilor carpatici, 
sămănători harnici în fapt, purtînd cu dînşii cuminţenia pămîntului. 
Poezia capătă o notă istoriată şi, se poate spune, cu unele elemente încă 
actuale: “Sfîrşitul, Doamne, l-ai păstrat în gînd?/ Că oameni răi, aduşi 
din multe locuri,/ De-acel presimţ ce mîn' un lup flămînd/ Spre-alţi lupi 
venind cu bici şi cu batjocuri,/ Bătură omul şi-al lui grîu l-au dus/ În 
lacomul ponor al lor, în docuri./ El bietul, încrezut în Cel-de-sus,/ În 
caldul Prier îşi va-ncinge brîul/ Să semene din nou, precum ai spus:/ Ei 
iarăşi vor veni să-i prade grîul./ Şi, dacă-i laşi Tu, Doamne-aşa mereu,/ 
Din mîna cui să simt-aceştia frîul?/ De ce n-ai spus şi-aceasta, Doamne-
al meu?/ Tăcut, Tu poate-ngrămădeşti mînia?/ Ori poate, vai, deşi eşti 
Dumnezeu,/ Nu ştii nimic ce-amar e-n România?”. 
 În ce constă sărbătorescul după exemplele citate? În răspunderea 
grea pe care şi-o asumă scriitorul faţă de semenii săi, modelul fiind însuşi 
gestul creator al sămănătorului divin. De aici putinţa generalizării în sfera 
omenescului, începînd cu adorarea zidirii, a cerului, a munţilor, a apelor, 
continuînd cu respectul pentru muncă, de pildă înfăţişarea grijulie a 
plugarului pe brazdă, cu ordinea morală care reglementează relaţiile 
creştineşti între confraţi, pretexte pentru imagini “idilice”. 
 Prilejurile reprezintă partea decorativă a existenţei în gîndire 
sămănătoristă, dar numai acea decorativitate care arată firea aleasă şi 
rostul fiinţei de a participa cu dăruire de sine la evenimentele socio-
cosmice. Munca de zi cu zi este un tip de prilej, dar şi de odihnă atîta 
timp cît i se dă atenţie cu măsură şi ca necesitate pentru refacere şi pentru 
bucuria împlinirii. Ea este consacrată şi în geneză, ca rememorare a 
tuturor zilelor lucrătoare, însă “sfinte” şi ele. Sărbătorescul duminical 
înseamnă odihnă activă, moment de trezvie, de întărire a gîndului spre 
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cele bune, nu lene trupească. Aceasta nu-şi găseşte loc în viaţa săteanului 
încreştinat; se fereşte de ea ca de păcat. Şi chiar este unul dintre păcatele 
cele mari pentru că duce la altele şi, în cele din urmă, la căderea omului. 
Arta este şi ea o cale care duce la realizarea şi susţinerea sărbătorescului, 
mai ales cînd se presimte ca impuls divin. Ţăranul are vocaţia 
frumosului, ne spune Nicolae Iorga în studiile sale despre arta populară, 
pentru că acţionează cu sinceritate, naturaleţe şi inspirat de Dumnezeu. El 
îşi împodobeşte casa, oricît de modestă ar fi, cu icoane şi alesături, 
îmbrăcămintea străluceşte de broderii şi de insemne cereşti, porţile în 
lemn, paretarele, ceramica, pînă şi obiectele mărunte de uz casnic erau 
meşteşugite cu măiestrie. Orice casă de ţară tindea să devină un mic 
muzeu de artă. 
 Recunoaştem aici unele exagerări şi nu se ştie în ce măsură 
marele istoric lăsa să treacă amănuntele de  la sine, cu intenţie, sau era 
condus de sonurile retoricii proprii. Să spunem că era o exagerare 
nevinovată, dacă ţinem seama de starea dramatică în care se afla masa 
rurală la 1900, de totalul dezinteres din partea administraţiei, de prăpastia 
ivită între sat şi oraş. Generaţia anterioară semnala cu senzaţie şi 
surprindere cîte un ins din mulţime, fără nume şi fără adresă, capabil să 
înşiruie sute de versuri la cerere, spontan şi pe de rost. Preţuia pentru o 
clipă micul spectacol şi atîta tot. Directorul de la “Sămănătorul” găsea 
adevăratul temei al realităţilor de la ţară: săteanul ca promisiune şi ca 
factor activ în perspectivă pentru redeşteptare şi creaţie, pe diverse 
planuri socio-umane şi politice ale vieţii etnicului în totalitatea lui. 
Munca şi credinţa dădeau sens tuturor faptelor sale. Aceste două principii 
de conduită alternau după norma calendarului agricol-religios, respectat 
de toată lumea, în zile de lucru şi de sărbătoare. Duminica ţinea cumpăna 
în toate. Existau sărbători mici, ocazionale, dar şi prioritare: Naşterea 
Domnului (Crăciunul) şi Paştile. Lor le-a consacrat Nicolae Iorga 
articolul Sărbători de iarnă, cu înţelegere ireproşabilă sub raport teologic 
şi din perspectiva obiceiurilor îndătinate. A apărut la începutul conducerii 
sale ( “Sămănătorul”, Anul III, nr. 1, 4 ianuarie 1904 ), în chip de 
program-director, în asociere cu poeziile amintite pe tema parabolei 
neotestamentare, semnate de Vlahuţă şi de Coşbuc. Frazele cuprind note 
poetizante, ca întotdeauna cînd Iorga scrie despre adevăruri fundamentale 
pe care le slujeşte cu ardoare: 
 “Legea creştină n-are sărbători mai mari decît Crăciunul şi 
Paştile, ziua naşterii ca om, în întunericul ieslelor umile, ziua naşterii ca 
Dumnezeu, dezbrăcat de întruparea durerilor mîntuitoare pentru alţii, în 
strălucirea senină a luminii veşnice. În tot largul lumii, ce, crezînd în 
Hristos răscumpărătorul, s-a deprins a crede şi în puţină frăţie şi dreptate, 
aceste zile care amintesc an de an, de aproape două milenii, coborîrea pe 
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pămînt şi întoarcerea spre cer a Dumnezeului celui bun, zîmbesc, printre 
zilele rele şi zilele goale, tuturora fără deosebire. 
 E mai mare ziua de Crăciun, cu soarele ei de ger trecînd în neguri 
deasupra pămîntului înveşmîntat pentru moarte sau Paştile tinere, prin 
aierul blînd al cărora călătoresc raze şi mirezme chemînd flori, cîntece şi 
iubire?”. 
 În ton cu articolul istoricului au apărut şi altele, ca linie evidentă 
de conduită generală pentru revistă şi pentru colaboratori. Mă mărginesc 
să citez, cu precizarea că titlurile au fost selectate de pe întreg cuprinsul 
publicaţiei: Mihai Eminescu, Legenda lui Iisus ( Anul II, 6 aprilie, 1903), 
Mihail Sadoveanu, Ionică ( Anul III, nr. 1, 4 ianuarie, 1904 ), G. Coşbuc, 
Colindătorii ( Anul V, nr. 52, 24 decembrie, 1906 ), D. Anghel, Cîntecul 
săminţilor ( Anul II, 9 martie, 1903 ), G. Vâlsan, La denii ( Anul III, nr. 
9, febr. 1904 ), Il. Chendi, Literatura de Crăciun ( Anul III, nr. 2, 11 
ianuarie, 1904 ), I. Ciocîrlan, De sărbători ( Anul III, nr. 40, 3 oct. 1904 
), I. Boteni, Vacanţa Paştelui ( Anul V, nr. 18, 30 aprilie, 1906 ), 
Georgeta Stoica, Christos a înviat! ( Anul II, nr, 14, 6 aprilie, 1903), 
Maria Ciobanu, Sărbătoare ( Anul IV, nr. 45, 6 noiembrie, 1905 ). 
 Se mai adaugă numere întregi de revistă consacrate temelor 
religioase, vizînd cu precădere viaţa de la ţară, evocări, articole vizînd 
conduit morală profesată de Biserică. Aspectele semnalate de N. Iorga 
domină: sărbătoarea cu cele două evenimente christice, Naşterea şi 
Învierea. Frecvenţa lor evidentă dă o dimensiune simbolică 
Sămănătorismului, atît în planul literaturii artistice ( se aliniază nume 
mari: Eminescu, Sadoveanu, Coşbuc, Vlahuţă, Anghel ) cît, mai ales, în 
cel al culturii. Pentru ultimul aspect s-ar cuveni o cercetare pe măsură, 
îndeosebi din perspectivă haretistă.                            
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Noi –tu – eu - el 
 

lui Mihai Şora, la 95 de ani  
 
 

un poem de Gellu Dorian 
 

Viaţa noastră e un lung şir de mătănii cu fruntea pe cer 
şi mîinile făcute pămînt în paharele 
pe care le ducem la gură – 
 
în ea s-au zbenguit toţi copiii într-unul singur, 
au iubit doi tineri într-o poezie tîmplă lîngă tîmplă, 
au muncit o mie de bărbaţi într-unul singur, 
au stat la masă toţi înţelepţii lumii într-unul singur, 
Dumnezeu şi-a privit ca-ntr-o oglindă chipul liniştit – 
 
acum la strană se topesc femeile ca lumînările 
din care curg priceasne, 
şi e duminică în fiecare zi a săptămînii, 
nimeni nu mai merge acasă, 
nimeni nu mai pleacă de-acasă – 
 
pe frunte stă cerul cu norii întinşi la uscat pe ridurile 
care se varsă rîuri în mare, 
mîna se face ţărînă 
care umple paharele de cuvinte sorbite încet 
de gura care n-a secat niciodată… 
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„Şi mai tare îi uimea pe tăzlăuani faptul că, atunci când 
umbla prin sat cu ajunul sau  iordanul, se înfrupta din 
varietatea de vinuri oferite, gospodăreşte, fără fasoane, e 
drept, foarte bune, că nu puteai aştepta o faţă ecumenică 
deosebită cu orişice poşircă.” 

 
 
 

 
POPA JORJ 

 
o proză de Constantin Ardeleanu 

 
 Pesemne că fiecare om are în el o cotă de drăcovenii, sau mai 
subtil spus, de necurat, o anume cochetărie inconştientă cu infernul, dar 
nimenea în acea proporţie, ca la popa Jorj, parcă meditat de Aghiuţă, cu 
vădita intenţie de a obţine note infernale la masterat şi doctorat. Om de 
lume şi de „lume, lume, soro lume”, nici el nu ştia cum s-a rătăcit în 
spaţiul teologal, pe care a ţinut să-l străbată cu toiagul umilinţei alpestre 
din schit în schit şi din monastire în monastire, întâi ca rătăcit ghid 
turistic în pantaloni scurţi, şi mai apoi în hainele cernite ale păstorului de 
oameni. Bând cot la cot cu montaniarzii, care celebrau cucerirea unei 
cote de munte cu grade tulburătoare de tărie, înghesuind amatoarele de 
urcat pe picioare, prin spaţiile claustrate ale priciurilor, nici şcoala de 
corecţie de pe izolatul munte Athos nu l-ar fi ajutat prea mult pe vajnicul 
ghid-paroh să-şi cureţe trupul, nu se mai ştie cât musculos, cât vicios. De 
bine, de rău, se va căsători doar ca să aibă enoriaşii cui să-i spună „săru’ 
mâna”, fără să-şi mai scuipe în sân, preventiv, „piei drace”, cum se 
întâmpla atuncea când îl întâlneau pe el. După o ucenicie spartană la 
fortăreaţa Mănăstirii Bistriţa, e trimis la Tazlău, în extremitatea sud-
estică a judeţului, fiindcă muntele mai puţin umblat îmbie la pietate, iar 
episcopul se ferea ca  fracul de tămâie de uscăciunile aflate sub protecţia 
unei sutane. Deja se dusese vestea ca de popă tuns despre cazările 
tematice ale lăţosului popă dandy la cele două hoteluri pietrene: 
„Ceahlău” şi „La cucoana crăcănată”. La Tazlău tocmai trecuse la cele 
veşnice unul din preoţi, iar celuilalt i se împlinise visul de o viaţă de a fi 
promovat la biserica Sfântul Nicolae din târgul cel mare al Chetrei. 
Echivalentul pe atunci al titularizării unui profesoraş de ţară în ditamai 
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municipiul, unde viaţa-i viaţă, piaţa-i piaţă, iar de pe prispa casei vezi 
Cernegura sau Ceahlăul, nu Slutul or Coborâşul (nume parcă predestinate 
pentru ratare). 
 Bine clădit, vânjos, drept ca bradul lui Corfu, cu o barbă 
răzvrătită de haiduc, la prima înfăţişare, popa Jorj a impresionat pe drept 
credincioşii tăzlăoani(de fapt cam strâmbi de şale, sub povara 
necazurilor). Cu aerul său marţial de armăsar în buestru, partea stângă a 
naosului, cum intri în splendida ctitorie a slăvitului Ştefan, s-a aglomerat 
de femei, iar media de vârstă a scăzut simţitor, paradoxal, nu prin 
creşterea mortalităţii, ci prin reactivarea tinereţii. Dascălii de tradiţie, 
care au declarat jurământ de credinţă noului ierarh şef, s-au crucind 
văzând cum înaltul(chiar năltogul) părinte şi-a amenajat lângă odoare un 
mini bar, din care mai trăgea câte o duşcă la două-trei versete cântate cu 
sete, şoptind, la derută, „Primeşte-l, Doamne”?! Aşa ceva nu se mai 
întâmplase în perimetrul zidit al Tazlăului sacru, de jumătate de mileniu. 
Amănuntul că femeile sporiseră numărul mătaniilor şi sărutau cu o 
afecţiune aparte mâna cât un ceaslov a popii Jorj, în care numai buzele 
păcătoase pot transmite mesaje oculte, l-a ghidat pe fostul ghid înspre 
dimensiunea barbară a penitenţei, sub acoperământul evlavios al dogmei. 
Iar cele  mărturisiri, mai degrabă jelanii, către ascultătorul preot, îi 
relevase minunăţiile priciului de altădată şi îl desluşise că aici e un colac 
bun de frământat: „Părinte, toate ar fi cum ar fi, dar omul meu e plecat cu 
stămâna la deal, la lucru, iar sâmbătă seara când se întoarnă acasă, toarnă 
în el carafe de vin, de nici nu mai pricep cum mi-a turnat copchiii”; 
„preasfinte, şi eu mă apropii, fără voia mea, de sfinţenie, că bărbatul mi-i 
concentrat la canalul Dunărea-Marea Neagră, iar dacă vine odată la o 
lună, să mă iertaţi de vorbă proastă, nu mă mai descalecă o noapte 
întreagă. Şi-ncearcă nelegiuri, aşa cum i-au oferit, cruce de aur, stricatele 
din portul Costanţa. Şi după asta, iar o cumplită secetă s-abate peste 
ţarină doritoare de plug”. Necăjite muieri cu traiul lor chinuit. Plus 
umilinţa unui trup doritor de plăcere: numai o dată pe an, ca vacile. 
Duhul lui Jorj se va abate, în limita posibilităţilor, slavă Domnului că se 
simţea puternic ca un buhai, asupra lor, ca să mai corecteze câte ceva din 
aceste nedreptăţi strigătoare la cer, chiar prin serviciile lui de 
intermediere. Cât despre păstrarea tainei, popa era mormânt, conform 
fişei postului,  prezentând şi avantajul de a le ierta, aproape concomitent, 
rătăcirile (ce subterfugiu facil pentru greşalele greşiţilor noştri!). Şi dacă 
bătrânii satului, copleşiţi de vechile canoane şi smerenii, murmurau, 
spunându-i, criptat (aşa se zice când se bate şaua, ca să priceapă 
armăsarul) că ar trebui să se retragă în matca înţelepciunii duhovniceşti, 
aşa cum îi învăţaseră pe ei ultimii doi preoţi(unul plecat la Domnul, altul 
la Chiatra), tinerii şi-l revendicau „de-al lor”, mai ales că popa Jorj avea 
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pompă de absorbţie Kama la gât, cu care putea să desece matul, şi se 
întrecea cu ei la bancuri şi vorbe porcoase lângă strana tejgheleii. 
Observând un muntean cătrănit, cu coatele pe masa de tablă, dând peste 
cap pahar după pahar, prelatul îl întrebă de sănătate. „Apăi, părinte Jorj, 
nu mai pot ieşi din cele angarale. M-am sfădit cu fraţii mei de la o 
moştenire, şi cum asta n-ar fi deajuns, de bietul tata se răsuceşte în 
mormânt, o dihanie de dihor mi-o hrentuit toţi puii de la cloşcă, într-o 
seară, de la vară o să mâncăm numai urzici şi ştevie. Ce să mai zic că 
grajdul stă să cadă peste cai, iar nevasta, cam rea de clanţă, îmi turuie 
despre toate istea, de parcă eu aş fi chior. M-am săturat până peste cap, 
de o să mă duceţi la groapă pe malul Peştiosului, ca pe toţi cei care-şi iau 
zilele”. „Omule, nici nu-ţi dai seama cât de fericit eşti” – îl încurajase 
popa. „Ce te-ai face dacă ai fi în situaţia mea, dacă ai iubi o singură 
femeie, dar ar trebui să baţi două?” „Cum aşa?” – se miră sfârşitul bahic. 
„Păi, mă culc cu coana preoteasă, dar e musai s-o bat şi pe ea, şi pe 
soacră-mea, care mereu îi ţine partea şi mă mustră din te miri ce. Cât am 
exersat pe ele, aş putea cuceri măcar bronzul la box la Olimpiadă”. 
„Brava, părinţele, uite că mi-ai dat o idee. Să ştii că mă supăr rău de tot 
pe mata, dacă mă refuzi cu un sfert de vin”. „Te refuz, omule”... „Nu 
faceţi bine. De nu mă credeţi,  întrebaţi-l pe crâşmar, că eu fac urât la 
beţie”. „Măi nefericitule, uiţi că ai în faţă un preafericit? Păi eu, un om şi 
jumătate, sunt doar de un sfert de vin? Dacă  prezenţa mea tot îţi face 
cinste, necinsteşte-mă cu un chil de vin!” „Aşa te vreau, aghezmuitule! 
Tejghetare, un litru de vin a-ntâia, nu din ăsta în care mă bălăcesc eu, 
pentru popa Jorj!” În vreme ce asfinţitul flirta cu luna, iar vinul cu 
păcatul, popa Jorj se hotărâse greu să părăsească locul unde nu-i 
întristare(ba din contra), nici suspin după paralele cheltuite. Ajunse târziu 
acasă, prinse chiar ieşirea la plimbarea de dezmorţirea oaselor a celor 
cazaţi în subsolul cimitirului, dar, obosit fiind, refuză orice dialog între 
un beat mort şi cei morţi de-a binelea. 
 Şi mai tare îi uimea pe tăzlăuani faptul că, atunci când umbla prin 
sat cu ajunul sau  iordanul, se înfrupta din varietatea de vinuri oferite, 
gospodăreşte, fără fasoane, e drept, foarte bune, că nu puteai aştepta o 
faţă ecumenică deosebită cu orişice poşircă.  A rămas de pomină episodul 
în care Hapchin l-a izgonit cu câinele din ogradă, după ce popa Jorj l-a 
miluit cu crucea grea de argint, de bietului gospodar, cam ateu de felul 
său, s-a ales cu ditamai cucuiul. Să fi fost o cale radicală de a-i băga 
minţile-n cap, cu crucea, la propriu, zurbagiului de Hapchin, care în fiece 
duminică, la frizeria lui, se îndoia de multe din cele tipărite în Sfânta 
Scriptură? Dar şi mai de „ducă-se pe pustii” era gestul, văzut doar de 
dascălul însoţitor, când popa punea mâna de mirean pe şoldul tinerei 
neveste, care-l conducea prin săliţa casei în odaia cea bună, de biata de ea 
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cădea în genunchi de uimire, surprinzându-l până şi pe soţ de cât de 
cucernică, ba chiar habotnică devenise peste noapte. Vârtos creştea 
numărul spovedaniilor, când se exersa poziţia în genunchi, dar numai 
vreo chilie de zid de mănăstire ar fi putut să grăiască despre exorcizările 
tainice(strădaniile popei de a scoate diavolul ispitei din muieri prea 
pofticioase). Lipsă de confort, dar exces de foliculină, ce sublinia, într-un 
mod particular „chinul de iubit” din folclor. Într-o seară de iarnă grea, 
soacra era plecată la rude la Agapia, iar nevastă-sa, navetistă ca 
profesoară, a rămas la Dumbrava Roşie, ultima rată de Piatra-Tazlău 
anulându-se din cauza condiţiilor meteorologice dificile. Vrând să profite 
de conjunctura căzută, imaculată, din cer, a chemat-o acasă  pe cea mai 
credincioasă faţă de el, şi, pe cale de consecinţă, cea mai necredincioasă 
faţă de soţ. Când corhănea mai tare, a auzit un ciocănit în geam. Cin’ să 
fie, cin’ să fie? Iaca draga lui soţie. Se prefăcu în cale afară de somnoros, 
o expedie pe ibovnică în grabă pe uşa din spate, sărmana deabia se 
adaptase la fanteziile popei, care băgase lemne trainice în soba rar 
folosită, şi bâjbâind zăvorul îi deschise nevestei, care înfruntase 
grozăviile viscolului doar ca să  fie lângă părintele adorat. Bănuitoare, 
preoteasa l-a descoperit pe Jorj că fusese necredincios după urmele pe 
zăpadă lăsate de fugară prin ogradă. Cu plăcerea pe jumătate, popa nu 
stătuse mult pe gânduri şi-i puşcă un toc de bătaie, sub motivul că n-are 
încredere în el şi-l bănuie aiurea. A fost nevoită să poarte ochelari de 
soare în decembrie, pentru a-şi ascunde ochii învineţiţi. Se resemnase 
într-un fel: cât o mai dura chinul, doar bunul Dumnezeu ştia. Cu aceste 
două gărzi de corp, soţia şi soacra, era clar că popa Jorj trebuia să se ducă 
la domiciliul clientelei feminine, riscând să fie filmat de televiziunea 
sătească a babelor. Şi cu ce pretext, că, îndeobşte, ei se deplasau la 
domiciliul enoriaşilor doar la morţi? În asemnea circumstanţe, deplasarea 
lui căpăta o oarecare legitimitate, deoarece sărmanele erau moarte 
după...popă. Acasă bea vârtos, în sat iubea frumos, Jorj cu chip de Făt 
Frumos şi trupu-i foarte viguros, din ce în ce mai năzuros şi mai 
pretenţios. În termeni atei, un colos voluptuos; în percepţia solemnei sale 
meserii, un păcătos zelos. 
 Şi nu vreau să închei această naraţiune într-o notă sumbră de 
amărăciune(enoriaşii au asaltat Mitropolia cu plângeri împotriva 
nelegiuitului; şefii săi, cunoscându-i apucăturile, l-au mutat la Dumbrava 
Roşie, nu disciplinar, ci, chipurile, pentru a rezolva problema navetei 
coanei preotese, localitate care va trebui rebotezată în Dumbrava 
minunată – minunată de escapadele zdrahonului nesăţios şi de 
apocaliptica sete cu care bea sângele lui Cristos până la ultima picătură; 
urmase apoi despărţirea de soţie şi divorţul de viaţă), hai să derulăm un 
ultim serial din lungul metraj cu năzdrăvăniile popii Jorj, după care vă 
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puteţi imagina, ca-n filmele sovietice, cum dispare o sutană neagră  pe un 
drum de ţară, însoţită de acel ţăcănit de kalaşnikov „caneţ filma”. 
Prietenii lui de şpriţ tocmai îi procuraseră un „vin popesc” şi-l rugaseră 
să-l sfinţească, că li se strepeziseră dinţii de scursurile de surcele atee, 
consumate zilnic. De mult nu se mai simţise atât de în largul său şi 
sângele stimulat circula mai volburos decât apele Tazlăului, când plouă la 
deal. Venise timpul, după ce goliseră exemplar damigeana, să reia partida 
de dragoste, întreruptă de preotesa viscolită. Chiar la ultima slujbă, de 
sub patrafir, „simfonia neterminată” îi zise cu supuşenie: „prea sfinte, 
poţi trece oricând pe acasă la mine, că al meu e la Canal, şi fă o slujbă 
casei, ca să alungi duhurile rele, care-mi tulbură singurătatea”. El, ca 
tutore al sufletelor, trebuia să o scape pe sperioasa făptură de acele duhuri 
mefiente, care profitând de lipsa bărbatului, ţopăiau pe oghealul femeii. 
Porni puşcă de la crâşmă înspre casa bântuitei de draci, apoi din „drumul 
mântuirii”, cum propuse cândva doctorul Mironescu să i se zică la 
şoseaua principală ce ducea la mănăstire, o coti pe uliţa rătăcirii. Bătu la 
poarta ei, după ce aruncase o privire în susul şi josul ulicioarei. Aparent 
nimeni, că seara se pregătea să-şi arunce pelerina peste privirile 
iscoditoare ale sătenilor. „Vai, părinte, rogu-te să mă ierţi, că m-ai prins 
în neglijé”. „Iubită credincioasă” rosti popa Jorj, dar realizând imediat 
inadecvarea de termeni, se corectă: „Fata tatii, pentru duhovniceasca mea 
apropiere eşti încă prea îmbrăcată. Pofticioaso-n neglijé, tare curând nu te 
vei simţi deloc neglijată”. Şi mai adăugă, perfid, ca şi cum singur n-ar fi 
fost în stare să desăvârşească osârdia de a o preaferici pe panicata 
nevastă, doritoare de asistenţă de specialitate: „Aşa să ne ajute 
Dumnezeu!” Aruncă rasa în grabă şi se năpusti asupra femeii, care deabia 
mai apucase să tragă zăvorul la uşă, chiar dacă buhaiul Jorj  i-ar fi 
reproşat că e o încuiată, dacă îşi permitea luxul de a fi lucidă în asemnea 
momente incendiare. Ce-a urmat, fie numele domnului Jorj lăudat, dacă 
munteanca, sărutându-l pe pieptu-i păros, i-a şoptit cu vocea-i sugrumată: 
„Niciodată nu ai avut atâta har ca acum. Poţi repeta psalmii trupului tău, 
ca să-i pătrund mai bine înţelesurile?” Nu mai auzi confirmarea din cauza 
bătăilor în uşă, după ce zăvorul prudenţei îşi înfăptui misia. Se aruncă în 
pantaloni, punând  rasa iute pe el şi slobozind vreo câteva anafure, care 
alungaseră dracii din casa neglijatei, dar pe vizitatoarea care ciocănea la 
uşă nicidecum. „Linişteşte-te, părinte, e soacră-mea”. „Cu atât mai rău”, 
bâigui popa. „Dă drumul la o cântare, că e loc de iertare, că de trei luni 
am fost fată mare”. Şi nicicând voce mai de arhanghel n-a răsunat pe 
ulicioara aceea, popa Jorj somându-le pe amândouă, îngenuncheate, să se 
lepede de Satana. Creştinele promiseră, într-o simultaneitate 
impresionantă, că se leapădă de Satana, mult mai repede decât dăduse el 
jos, adineaori, sutana. S-ar fi produs un alibi destul de credibil, dacă 
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printre cutele anteriului, nu s-ar fi zărit chiloţii albi ai popii, îmbrăcaţi, în 
fugă, pe dos, amănunt ce nu-i scăpase ochiului panoramic al soacrei. 
„Dar ce-ai făcut la noră-mea, părinte?” –  îl ischiti, insidioasă, 
supraveghetoarea din oficiu(care nu crezuse o iotă din explicaţiile 
nurorii, la o cafea, ca între muieri, că popa Jorj i-a cerut să încuie casa, ca 
duhurile rele să se pulverizeze la rostirea rugăciunilor, nu să se strecoare, 
ferit-a Sfântul, pe uşă afară). „Iaca, mamaie, am făcut o moliftă!” 
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Cârjele şi mărul 
 

un poem de George Vulturescu 
 
 
 

 
Nu mai sunt pur: dau dracului cârjele versurilor 
 în care m-au sprijinit oglinzile din ochii femeii 
 nu-s duioşii în cartea mea, opreşte-te fetiţo: 
 nici aripi să sărim peste băltoacă nu mi-au crescut 
 nici măselele cariate nici să umple cu pământ 
 nu poate poezia- nici iarba n-o înverzeşte şi nu 
 poate naşte în locul iepei 
 
 "O mătrăgună-ţi plantează aceste cuvinte-n auz. 
 Asemenea plante de mult nu mai cresc: doar înecaţii mai 
 vîd când luna le-aruncă pe ape sămânţa-i de aur. 
 Ştiu că turnurile din ochii lor nu sunt pentru 
 singurătatea ta; ştiu că nuferii pe care-i văd nu sunt 
 pentru iubitele tale. Ultima ta dorinţă este un cal alb - 
 n-ai avut altă doică să te cufunde într-un somn mai adânc". 
 
 Am încetat să mai scriu versuri iubind, venerând. 
 Aş vrea să-ţi arăt, doamnă, că uneori lupul e partea 
 bună din mine. Uită-te-n jur: cuvântul cleios intră 
 ca un parazit în trup şi coace bubele hâde- 
 cât hohot, câtă-mbulzeală, ce cârduri pe-această dâră 
 aurie ce duce spre miezul de nucă al vieţii 
 
 Înainte ca poezia să ne împace cu piatra cu câinele 
 şi cu sinele 
 să o întemeiem pe ce vedem 
 în loc să o impunem pe măsură ce orbim: satanică, 
 terifiantă, ca o taxă de igienizare 
 "Îmi iau capul în mâini- grei ochii, un pământ 
 răscolit de soboli. Ce se aude, de fapt, ceea ce cântă 
 vioara sau ceea ce plânge deasupra ei?" 
 
 Iubito, scriu cu un cuvânt păcătos: jivină 
 numai el mai poate sfâşia noaptea de pe statui 
 căutându-ţi trupul ca un cuţit curăţind mărul acestui 
 poem 
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Lucianogramă 
 

un poem de Lucian Vasiliu 
 
 
Lucian Vasiliu 
Este inventatorul unei monadologii desuete 
 
Aşadar 
bun de răstignit 
pe un perete 
 
el e un fel 
de 
n-ar mai fi – 
când bezmetic 
şi când gri 
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„Autoficţiunea literară” 
într-un dialog între  

Europa şi Africa 
 
 La Alger, în organizarea Delegaţiei Uniunii 
Europene în Algeria, a avut loc, în perioada 13 – 15 
iunie 2011, colocviul internaţional cu tema 
“L’autofiction dans la littérature contemporaine”. 
Temă predilectă pentru literatura franceză, care a 
ilustrat-o dar a şi teoretizat-o, autoficţiunea literară s-a 
dovedit la fel de incitantă şi în dialogul culturilor din 

Alger.  
 Scriitorii europeni participanţi au fost Riikka Ala-Harja (Finlanda), Agneta 
Pleijel (Suedia), Marcos Giralt Torrente (Spania), Doris Gertraud Eibl (Austria), 
Petros Markaris (Grecia), Jean-François Dauven (Belgia). Din România, la 
propunerea USR, a participat Adrian Alui Gheorghe, care a susţinut o comunicare 
cu tema “Poésie et autofiction ou de l’altérité du <<personnage poétique>>”. Din 
partea algeriană au susţinut comunicări scriitorii Amine Zaoui, Anouar Benmalek, 
Hamid Grine, Noureddine Saadi şi Fatima Bekhai.  
 În cuvîntul de deschidere, Doamna Laura Baeza, şeful delegaţiei Uniunii 
Europene în Algeria, a evidenţiat rolul literaturii în îmbogăţirea dialogului dintre 
intelectualii algerieni şi europeni, în descoperirea identităţilor care conferă lumii 
noastre “frumuseţea diversităţii”.   
 Din comunicările prezentate, în faţa unui public numeros şi a unei 
mediatizări cu totul speciale în spaţiul media franco-algerian, a reieşit un dialog în 
care “contrariile” şi diferenţele s-au armonizat, în care s-a subliniat faptul că nu 
există culturi privilegiate, ci doar culturi insuficient cunoscute.    
 Agneta Pleijel, propaspăt tradusă în limba română cu volumul “Chirurgul 
reginei”, şi-a susţinut comunicarea despre “scrierea istoriei între adevăr şi 
imaginaţie”, cu argumente personale dar făcînd referiri consistente şi la opera a doi 
scriitori din spaţiul românesc: Herta Muller şi Mircea Cărtărescu. Algerianul Amine 
Zaoui, aflat în mare vogă în Europa cu romanul “Camera fecioarei impure”, a 
susţinut o comunicare despre cum ar arăta lumea dacă ar fi fost creată după 
tabuurile din cultura şi tradiţia algeriană dar şi de aiurea, descriind o lume asexuată, 
caricaturală, bolnavă.  
 Amine Zaoui ne-a oferit, cu mare generozitate, textul spre publicare în 
revista noastră. Îi mulţumim. 
 De remarcat implicarea ambasadorului român, domnul Victor Mircea, a 
consilierei Ambasadei României la Alger, doamna Laura Mircea, a consulului 
George Ionuţ Bădiţa, pentru o reprezentare de ţinută a României la această 
manifestare.  
 Reproducem, în varianta românească, textele conferinţelor susţinute de 
Amine Zaoui şi Adrian Alui Gheorghe. (Red.) 
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„În această lume arabo-musulmană în care domnește, fără 
margini, cultura ipocriziei, religiosul perfid asfixiază 
scrierea autobiografică. Astfel, cultura vicleniei diminuează 
orice libertate a imaginației.” 

 
 
 

 
Trupul si dragostea în literatura algeriană:  

înger sau demon? 
 

de Amin Zaoui 
 
 Câteodată, de la stânga la dreapta, eu scriu. Iar mama îmi spune: 
e drumul rumilor. Câteodată, de la dreapa la stânga, eu scriu. Iar mama 
îmi spune: e drumul musulmanilor; drumul drept. Așa e și cu lectura. 
Pentru mine, acest vals nu e decât un blestem al lui Sisif. Ciclu absurd în 
care mă caut, într-o lumină obscură. Cădere a lui Sisif, eu bâjbâi vidul 
negru și strig: „eu“ în franceză sau „ana“ în arabă; nu are nicio 
importanță. A scrie „eu“ sau „ana“ în toate stările, în toată strălucirea, în 
toată nebuloasa este un „joc“ draconic. A suporta, a duce piatra lui Sisif 
până în vârful Paradisului apoi a coborâ până în fundul infernului lui 
Dante: a scrie „eu“ sau „ana“, ce contează? Amărăciune sau vioiciune? 
Pe acest drum sălbatic, nesigur și stâncos trece geneza și provocarea 
textului. Nu sunt sigur. Nesigur. Sigur.  
 Scriitorul aparținând acestei lumi nesigure și complexe numite 
„arabo-musulmană“ este hărăzit, încă din copilărie, hegemoniei unei 
culturi dominante: aceea a ipocriziei. Încă din copilărie trăim în ne-spus, 
ne-văzut, ne-auzit. Și continuăm să trăim în această situație aberantă și 
nebunească. Într-o situație schizofrenică, prin prezența puternică a 
valorilor inculte și sterile rezultând dintr-un sistem de „creștere“ al 
anomaliilor, orice text literar care vrea să se înscrie în autobiografie 
liberă suferă o dublă condamnare: a) autocenzura, care, într-o liniște 
complice, violează imaginarului textului; b) cenzura instituțională și 
oarbă, fără limite, care încercuiește textul pe toate fronturile: politic, 
religios și în privința trupului. Suntem deținuții fără judecată ai unei 
societăți în care individualul este confiscat de comunitar. Deci cetățeanul 
își trece viața, și-o trăiește prin procură. Iar literatura, buna literatură nu 
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este, la urma urmei, decât calea și vocea individualității. „Eu“ sau „ana“, 
puțin interesează.  
 În această lume arabo-musulmană în care domnește, fără margini, 
cultura ipocriziei, religiosul perfid asfixiază scrierea autobiografică. 
Astfel, cultura vicleniei diminuează orice libertate a imaginației. Ea se 
constituie în inconștientul scriitorului sub forma unui lanț de pe cocoașa 
unui măgar, fixat pe drumul imaginarului. Paznici care nu dorm 
niciodată! Ochiul de vulpe! Această situație socio-culturală represivă 
face scriitura liberă, aceea care relevă autobiograficul sau autoficțiunea 
ca pe un exercițiu blestemat, chiar imposibil. A scrie „eu“ sau „ana“! 
„Eu“ sau „ana“ este centrul de gravitație al oricărui text literar. Prin 
definiție, literatura reprezintă și reflectă cursul istoriei trecând prin istoria 
sentimentalului. Motorul oricărui act istoric va rămâne, prin excelență, 
ego-ul. Este ușor să scrii despre război sau să-l descrii în ferocele sale 
fațete exterioare. Ceea ce este greu și complicat este scriitura interiorității 
ființei omenești. Să scrii despre nebunia celui care se confruntă cu 
războiul sau a celui care îl provoacă. Literatura este solidă prin 
fragilitatea sa magică. Textele cele mai sălbatice, cele mai rezistente sunt 
cele făurite în dulceață și delicatețe.  
 Sunt rari scriitori magrebieni sau algerieni care au câștigat pariul 
scriind „eu“ sau „ana“ în toate stările lor, în toată strălucirea, în toate 
minciunile și adevărurile lor. Când un anumit Mohamed Choukri (1935 – 
2003) a scris un roman autobiografic foarte controversat, Pâinea goală, a 
fost interzis. Diabolizat și îngropat în limba sa de origine, araba. Această 
limba pe care s-a decis, cu foarte mare greutate, să o învețe la vârsta de 
20 de ani. Cartea a fost publicată mai întâi în traducere engleză, de către 
scriitorul Paul Bowles, apoi în franceză de către Tahar Benjelloun, 
înainte să fie publicată clandestin în limba sa de origine. Iar Pâinea goală 
a rămas, până în zilele noastre, interzisă în mai multe țări arabe. 
 Câteodată, de la stânga la dreapa, eu scriu. Iar mama îmi 
spune: e drumul rumilor. Câteodată, de la dreapa la stânga, eu scriu. Iar 
mama îmi spune: e drumul musulmanilor; drumul drept. Așa e și cu 
lectura. În acest vals al lui Sisisf, bâjbâi vidul negru și scriu: „eu“ în 
franceză sau „ana“ în arabă; nu are nicio importanță. A scrie „eu“ sau 
„ana“ este un „joc“ draconic... Și vă povestesc ceea ce urmează: în 1985, 
am publicat la Damasc primul meu roman, intitulat Nechezatul trupului. 
Un text despre copilăria mea diabolică. Toate copilăriile sunt teribile! Un 
fel de autobiografie romanțată, pe care am focalizat-o asupra educației 
mele sexuale și religioase. Zilele unui copil de unsprezece ani, scurse 
între o mamă fascinată de bunic, un tată vrăjit de lectura Profetului 
Mahomed, o verișoară carnală și mătuși gândindu-se la bărbați. Romanul 
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a fost interzis, editura sigilată și definitiv închisă, iar editorul, aruncat în 
închisoare.  
 Pentru mine, represiunea nu a fost doar politică și instituțională, 
ci și familială. Astfel, am suferit de intimidări venite din partea câtorva 
membri ai familiei, care nu au îngăduit să se vadă rufele murdare etalate 
pe calea publică. Romanul! Am simțit că viața mea este dublu confiscată. 
Că libertatea imaginarului meu, violată. Și am recitit mitul lui Sisisf. Și 
am privit de aproape blestemul zeilor moderni! Mulți zei, mari și mici! 
Această experienţă m-a determinat să schimb limba scrierii. Să te exilezi 
într-o altă limbă! Să scrii de la stânga la dreapta, iar mama îmi spunea: e 
drumul rumilor, al lui Satana. Însă doar Satana i-a spus „nu“ lui 
Dumnezeu! Doar Satana a avut curajul să se opună lui Dumnezeu. A 
pleca pe calea scrisului în limba franceză. O altă călătorie. Limba este un 
refugiu, o grotă a lui Cervantes. Scândură de salvare. Desigur, limba 
arabă este frumoasă. Este aceea a lui Adonis, a lui Darwich sau a lui 
Nizar Kabbani… Toate limbile sunt frumoase. Din nefericire, această 
frumoasă limbă este luată ostatecă de vocile conservatoare. Dominată de 
o memorie religioasă și instrumentalizată de instituțiile politico-culturale 
retardate.  
 De trei ori, în mai bine de o jumătate de secol, imaginarul literar 
algerian a fost violentat de evenimentele istorice care, direct sau indirect, 
au contribuit la proscrierea lui „eu“ din scriitură.  
1 – Mai întâi, Revoluția algeriană, care a făcut din literatura noastră o 
literatură a eroului utopic sau angelic. O literatură care caută „puritatea“ în 
istoria făxută de către ființe omenești. Desigur, excepția confirmă regula.  
2 – Socialismul, care a făcut din literatura noastră o rețetă pentru 
demagogie politico-ideologică. Astfel, am avut o producție literară care 
nu este decât o refacere a discursului politic arid. Desigur, și aici, 
excepția confirmă regula.  
3 – Deceniul negru sau roșu, care a văzut născându-se o literatură a 
urgenței. O literatură făcută în sânge și în violență. Trecând prin aceste 
trei halte istorice violente din punct de vedere ideologic, literatura 
algeriană s-a găsit ultragiată. Săracă în texte ale „interiorității“ și 
scufundată în cele ale „exteriorității“. Trei etape în care „eu“ sau „ana“ a 
fost profanat sau devalorizat. De la stânga la dreapta, eu scriu. Mama îmi 
spune: e drumul lui Satana. De la dreapta la stânga, eu scriu. Mama îmi 
spune: e drumul Paradisului. Absurd. Și recitesc mitul lui Sisif. Cel care 
nu știe să aducă dovezi de dragoste femeii nu va putea niciodată să ducă 
marile războaie. Războaiele drepților și ale dreptății.  
 Dragostea made in Algeria: machism sau onoare? 
 Cel care nu știe să facă dovada dragostei față de femeia iubită nu 
va putea niciodată să ducă marile războaie. Războaiele drepților și ale 



 61

dreptății. Cel care nu știe să admire magia frumuseții ascunse în adâncul 
privirii iubitei sale nu va ști niciodată cum să definească frumusețea 
patriei sale. Scriitorii algerieni și magerbieni evită, conștient sau 
inconștient, scriitura despre civilizația trupului feminin. Multă ipocrizie 
în discursul romanesc, după imaginea aceleia care roade viața socială 
clădită pe falsitate și pe miniuni. În discursul romanesc algerian, 
imaginea mamei El Hadja, în dimensiunea ei morală și religioasă, o 
înlocuiește pe aceea a amantei. Mama o alungă pe amantă. În romanul 
algerian – din convingere sau din ipocrizie, ce importanță are? – 
dragostea față de Allah confiscă toate locurile prezumtive consacrate 
celorlalte feluri de dragoste, celorlalți amanți. Allah al musulmanilor este 
singurul iubit sau amant, îngăduit și tolerat. Doar lui, algerianul are 
dreptul să facă, și în mod solemn, declarația de dragoste. Dacă îl întrebi 
pe un algerian ce este dragostea, îți răspunde: dragostea înseamnă să-l 
iubești pe Dumnezeu. Dragostea înseamnă să-ți iubești patria. Dragostea 
înseamnă să o iubești pe mama El Hadja. Ipocrizie! Nu va îndrăzni 
niciodată să spună că dragostea înseamnă să-și iubească femeia, iubita. 
Femeia vieții lui.  
 Memoria noastră este născută în ipocrizia religioasă și înecată 
într-o ceață intelectuală. Machism social și cultural. Dacă literaturile 
clasice magrebiene și arabe, desigur că marginale sau marginalizate, ne-
au transmis un patrimoniu remarcabil în poezia de dragoste, literatura 
noastră contemporană va rămâne săracă în materie de scriitură despre 
dragoste. Scriitorul algerian, magrebian sau arab care revendică dreptul la 
patrimoniul literar al lui Imru al Kais, Omar Ibn Abi Rrabiä, Abou 
Nouas, ibn Kozmane, Mohamed et Boumediene Bensahla (tatăl și fiul), 
Al Khaldi, Si Mohand Ou M’hand, O mie și una de nopți, Pâinea goală,  
de Choukri,  Repudierea lui Boudjedra… și care nu are curajul să descrie 
paradisul trupesc al femeii iubite nu va umple niciodată paradisul lui 
Allah. Constat că biblioteca literară algeriană, magrebiană sau arabă este 
săracă în cărți de dragoste: roman, poezie și eseu.  
 De la stânga la dreapa, eu scriu. Iar mama îmi spune: e drumul lui 
Satana. De la dreapa la stânga, eu scriu. Iar El Hadja, mama mea, îmi 
spune: e drumul Paradisului. Nu am găsit Paradisul și nici nu m-am 
intâlnit cu Satana. Și recitesc mitul lui Sisif. Cel care nu îndrăznește să se 
roage trupului femeii iubite nu va reuși niciodată să o facă cu adevărat și 
față de zeul său. Scriitorul care nu reușește să celebreze dragostea în 
limba liberă, în discursul literar modern nu o va putea niciodată înfăptui 
cu adevărat pentru patria sa nici cu ajutorul armelor, nici cu al politicii. 
Este un caz patologic în cultură, în limbă sau la scriitor?   
 

Traducere din limba franceză de Vasile Spiridon  



 62

 
„Poezia este autoficţională, în măsura în care 
este expresia alterităţii. Şi ar putea poezia să 
fie altceva, decît jurnalul unei ubicuităţi 
asumate?” 

 
 
 

 
 Poezie şi autoficţiune  

sau 
Despre alteritatea “personajului poetic” 

 
de Adrian Alui Gheorghe 

 
 Am venit în Alger, la această întîlnire, atras nu de tema propusă, 
ci de o proiecţie a trecutului meu literar, a trecutului meu pur şi simplu. 
Am venit la Alger ca să-l întîlnesc pe Albert Camus. Şi poate că nu pe 
Albert Camus, ci pe „străinul” lui Albert Camus. Invitaţia în sine am 
luat-o ca pe o providenţă, răspunsul la invitaţie a fost asumarea unei 
nevinovate imposturi pe care am circumscris-o întrebărilor: cît de 
autoficţional este un scriitor? Sau: care scriitor nu este, în esenţă, un 
autor de autoficţiuni?  
 De altfel, pe acest „străin” straniu şi comun, al lui Albert Camus, 
l-am întîlnit, în viaţa asta, peste tot: la Paris, la Viena, la Stockholm, la 
Bucureşti. Dar l-am întîlnit şi în paginile lui Dostoievski, şi în paginile 
lui Rimbaud şi în paginile lui Borges, ale lui Sabato, ale lui Dino Buzzati, 
ale lui Fernando Pessoa sau ale lui Eugen Ionesco. Sau la Kafka. Chiar în 
paginile mele de proză şi poezie l-am întîlnit, este cel care după fiecare 
travaliu al meu pe pagina de manuscris se detaşează cu superioritatea 
celui care nu are încheiată nicio convenţie cu un cotidian mizer (viaţa) şi 
îmi spune superior: La ce bun? Cu întrebarea aceasta pe buze „străinul” a 
luat în posesie lumea. Şi-a schimbat numele, nu mai e „banalul 
Meursault”, e fiecare individ luat la întîmplare din “cartea de telefon”. 
 Am scris un roman, “Bătrînul şi Marta”, în care am vrut să fiu 
toate personajele pe care aş fi putut să le înlocuiesc cu biografia mea. 
Pentru că la un moment dat am vrut să fiu mai mult decît om: un 
personaj. Dar am renunţat, cînd am terminat de scris cartea personajele 
au preluat spaţiul narativ, au preluat puterea în lumea pe care am creat-o 
şi m-au izgonit din carte, m-au izolat într-o lume prea largă. Am mai 
încercat să intru, uzînd de toate tertipurile cititorului de astă dată, dar nu 
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m-au mai primit. Îmi trebuia un paşaport, îmi trebuia viză, devenisem 
“un străin” pentru personajele mele. Poate că personajele mele au excedat 
şi ele lumea cărţii mele şi acum au invadat lumea din jur, am multe 
bănuieli în acest sens, pentru că recunosc în oameni ceea ce am transferat 
din mine personajelor mele. Autoficţiunea îmi provoacă, astfel, alienarea 
şi, de aici, izolarea sau autoizolarea. 
 Dar, în acelaşi timp, orice autoficţiune care nu excede biografiei e 
o ficţiune ratată. Iar orice autoficţiune care nu devine alegorie e o fişă 
pentru consultul la psihanalist. 
 Un jurnalist literar din România mi-a pus o întrebare, la un 
moment dat, despre biografismul poeziei, prozei şi chiar a eseurilor mele. 
Aştepta un răspuns scurt şi în scurt timp. Am formulat peste patruzeci de 
răspunsuri, total diferite, toate sincere sau măcar posibile, pe parcursul a 
trei, patru luni şi care sînt miezul unei cărţi viitoare despre “măştile şi 
rolurile” pe care le interpretează un autor în perimetrul operei sale, a 
lumii sale. Am plecat de la ceea ce spunea, cîndva, Miguel de Unamuno: 
„Să nu vă irite că scriu atîta despre mine, îmi sînt personajul cel mai la 
îndemînă”. 
 Poezia este autoficţională, în măsura în care este expresia 
alterităţii. Şi ar putea poezia să fie altceva, decît jurnalul unei ubicuităţi 
asumate? „Străinul” din lumea asta îşi descoperă, astfel, limitele 
înstrăinării. Adică nelimitarea. De altfel, una dintre cărţile mele de poezie 
se numeşte „Fratele meu, străinul”. Poate că „străinul”, „fratele”, era 
Meursault, poate că era una dintre multele sale proiecţii. „Eu sînt altul”, 
zice Rimbaud. “Eu sînt nimeni”, zice Valery. “Eu nu ştiu cine sînt”, zice 
Andre Breton. 
 Am venit la Alger ca să-l întîlnesc pe Albert Camus. Şi poate că 
nu pe Albert Camus, ci pe „străinul” lui Albert Camus. 
 Dar presimt că, aşa ca în “O mie şi una de nopţi”, după ce l-ai 
căutat pe “străin” în mediul lui, adică în lume, după o aventură plină de 
suspans, la întoarcere descoperi, cu surpriză, că el îţi e de fapt mult mai 
aproape, că locuieşte în casa ta, că ţi-a luat în posesie masa de scris, ţi-a 
luat manuscrisele, că a intrat în gîndurile tale, că îţi trăieşte viaţa ta, 
unica, şi o face risipind-o fără menajamente, clipă cu clipă, ştiind prea 
bine că numai el se poate substitui unei multitudini de biografii pe care le 
poate goli de timp şi de înţeles fără nici un fel de reţinere.  

 
* 

 Permiteţi-mi să ilustrez acest cuvînt cu un poem despre alteritatea 
fiinţei noastre, despre alteritatea “personajului poetic”, a unuia, a 
fiecăruia, a unuia care se confundă cu fiecare. Deci … 
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Hai, Reiner !  
 

Întîi şi-a refuzat numele. Se numea Reiner.  
Sau se numea Dimitrie? 
Sau poate Iacinto, un nume neobişnuit  
printre locuitorii tot mai 
abstracţi ai unei lumi care se înghesuia  
să urce în cer. Sau se numea 
Ezra.  
Ezra se numea şi casa în care locuia şi  
strada  
şi ţara  
şi continentul … 
Sau nu. Se numea pur şi simplu Paul.  
Paul e un nume pe care moartea 
nu-l vede prea lesne, ea vine şi zice:  
Unde este Paul?  
Dimitrie zice: 
Nu ştiu unde este Paul!  
Reiner zice: Paul descarcă luna în curte! 
Carlos zice: Paul e obosit, Paul doarme cu femeia lui  
şi femeia lui 
tocmai visează şi Paul merge înainte şi face loc visului  
să intre în lume! 
Omar, care tocmai trecea pe acolo,  
zice morţii: Paul s-a dus dimineaţă 
în tîrgul de cîini  
să-i înveţe să urle ca oamenii!  
Yannis s-a apropiat de moarte 
şi i-a zis: Paul este Reiner sau  
e chiar Iacinto.  
Iacinto i-a spus morţii:  
Paul e Edgar!  
L-am văzut eu pictîndu-l  
pe Edgar  
ca să se ascundă!  
Piotr zice: Paul 
nici n-a trecut azi pe aici,  
el vine foarte rar pentru că  
însămînţează cu nisip 
cîmpiile de la est …!  
Atunci moartea zice:  
Vei merge cu mine tu, Reiner, 
după aia vii şi tu Ezra  
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după care vii şi tu Dimitrie  
te pregăteşti şi tu Federico 
şi dacă între timp nu apare Paul  
vii şi tu Iacinto  
şi tu Carlos  
şi tu Piotr 
şi dacă Paul nu termină de descărcat luna în curte  
vii şi tu Alexandru  
şi tu Emanuel  
şi tu Iustin  
şi dacă pămîntul  
nu-i tot însămînţat cu nisip vii şi tu 
Olivian  
şi tu Christian  
şi tu Aurelian  
şi tu Horst 
şi dacă femeia lui Paul încă visează 
limba inorogului mîngîindu-i coapsele  
vii mai întîi tu Ioachim apoi vii tu 
Patrick apoi tu Boris şi pînă vine Paul  
din tîrgul de cîini cu mîinile zdrenţuite 
de muşcături  
pînă se spală de sînge  
vii tu Alvin  
şi tu Eduard şi tu Antonio 
şi pînă Paul se desparte de Edgar cu care  
a întemeiat o biserică pentru frica lor  
vii tu Nicanor şi tu Yukio şi tu Reiner …  
Dar pe mine, zise Reiner, 
m-ai mai chemat o dată.  
 
Nu-i nimic, zise moartea,  
dragă Reiner,  
trebuie să înţelegi că toate astea sînt aleatorii  
dacă apare între timp Paul schimbăm  
ordinea, uite, vezi cum trece un cîntec  
prin guşa unei păsări ca un glonte 
nu ştii în sîngele cui se va opri  
sau dacă soarele se face iarăşi cuvînt ca 
la început îţi dai seama ce grea devine şoapta  
şi cum ai să poţi respira 
dintr-un văzduh ca un cap de marinar smuls  
cu tot cu coşul pieptului … ? 
Hai, Reiner!  
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Din cotidianul algerian  Liberté, 15 iunie 2011 
 

TROISIÈME RENCONTRE DES ÉCRIVAINS 
ALGÉRO-EUROPÉENS 

 
Le moi imaginaire : le fictif face à la réalité 

 
Par : Amine Idjer 

Une relation d’inter-échange, de complémentarité entre ces deux 
éléments. Une implication certaine de la vie et de l’entourage de 
l’auteur, apportant une consistance, brouillant les pistes, laissant le 
lecteur dans le doute, le flou, l’impliquant également dans l’histoire.   

Après une matinée consacrée au “Roman personnel et le récit de fiction, 
quelle place pour l’autobiographie”, la rencontre s’est poursuivie dans 
l’après-midi avec “le moi imaginaire, les frontières du fictif face à la 
réalité”. Doris Gertraud Eibl (Autriche) s’intéresse dans son propos à 
l’auteure Régine Robin (une écrivaine, historienne, traductrice et 
sociologue québécoise d'origine française) qui n’arrête pas d’investir 
dans ses œuvres fictionnelles d’interrogation sur les différentes formes de 
la mémoire, celle de soi. Pour cette auteure “raconter sa vie, on l’a dit 
maintes fois, c’est se mouler dans un cadre, un genre qui obéit à des lois, 
une structure temporelle rétroactive et rétrospective, un regard sur le 
passé, chronologie d’évènements obligés (…)”. La conférencière affirme 
que dans ce cas, seule la fiction littéraire offre “l’espace discursif 
permettant à la fois de jouer du discours social et de ménager "la place 
de l’hybride, de l’hétérogène, de l’autre"”.  

Pour Nourredine Saâdi (Algérie), le moi imaginaire signifie l’auto-
machin, comme disait l’homme de lettres français Louis Aragon. Pour 
étayer son intervention, M. Saâdi recourt à son expérience de lecteur et 
d’écrivain affirmant que le “moi de l’écrivain est le moi d’encre, car 
distinct du moi de l’auteur”. Pour lui, le rapport entre le réel et la 
littérature est brouillé, car “il y a le sujet auto-parlant”. L’auteur de la 
Nuit des origines déclare que l’autofiction peut s’accorder à tout type 
d’écriture et qu’à travers elle “se déposent des moments 
d’autobiographie”.  Et d’ajouter que dans l’écriture, le réel, 
l’imaginaire et le symbolique travaillent ensemble à faire ressortir 
l’histoire. Et de conclure avec une citation de l’écrivain russe Vladimir 
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Nabokov : “La littérature est née le jour où un jeune garçon avait crié au 
loup, alors qu’il n’y avait aucun loup derrière lui.”  

Le Roumain Adrian Alui Gheorghe met en évidence la relation 
intrinsèque entre le réel et l’imaginaire. Il pose la problématique de 
savoir à quel point un écrivain s’avère autofictionnel ou ne l’est pas. 
L’intervenant a constaté que “toute autofiction qui n’excède pas la 
biographie n’est qu’une fiction manquée, alors que toute fiction qui n’est 
pas une allégorie se voit réduite à une fiche à remplir par le 
psychanalyste”. Fiction et réalité: pas de frontières. 

Pour Petros Markaris (Grèce), la fiction passe également par la ville de 
l’auteur. L’écrivain est identifié à sa ville. La réalité qu’il raconte est 
différente de cette du passé, car dans son travail d’écriture, il est 
confronté à la réalité du présent avec l’imaginaire du passé. “À travers 
des villes, des personnes et des caractères, on peut faire une intrusion 
dans le passé”, réalisant ainsi des “discussions” entre l’imaginaire et la 
réalité, celle des mémoires.  

“Il n’y a pas de frontières entre le réel et le fictif.” C’est ce qu’a affirmé 
Fatima Bekhai (Algérie). Il est impossible de dissocier ces deux éléments, 
car l’un se nourrit de l’autre, et que les deux tirent leur constance du réel 
et du passé.  

Clôturant les interventions, l’écrivain belge Jean-François Dauven livre 
sa vision de l’autofiction qu’il considère comme un refuge dans une 
société où l’individualisme est très présent.  

Il la conçoit sans le moi, à travers l’observation de l’extérieur, amplifiant 
dans l’écriture “les détails et les faits minuscules de la vie”, pour 
s’ouvrir sur l’autre qui est également un élément important dans 
l’écriture de fiction. Controversée depuis 1977, l’autofiction demeure, 
selon les intervenants, un concept universitaire. Elle permet à l’écrivain 
de s’impliquer, de puiser dans son milieu sans sombrer dans 
l’autobiographie, et de développer un rapport intrinsèque entre lui, le 
narrateur, le personnage et le lecteur. 
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„Dar chestia de Cartea Recordurilor, pe care am descoperit-
o cu gura căscată, din prima zi,  consta, mai întâi, în faptul că 
(chestie unică în Europa) şcoala şi cârciuma convieţuiau în 
aceeaşi clădire,umăr la umăr, dar, provizoriu despărţite, 
printr-un singur perete median. ” 

 
 

Exerciţii de autoficţiune 
 

„Car Je est un Autre, mais l’Enfer c’est les autres” 
 

o povestire de Ioan Florin Stanciu 
 
 Prin anii şaptezeci ai secolului trecut, am fost trimis ca profesor 
suplinitor la Ada, pentru că, după şase luni de armată, postul meu de 
titular fusese ocupat, pe un termen nedefinit, de o persoană importantă - 
amanta-milf a unui răscopt secretar de partid, care se remarcase eroic, in 
illo tempore, adică, în campania-fulger de colectivizare a Dobrogei, 
perioadă în care, se zice, a spart mai multe capete, decât Atilla şi cu  
Gingis Han, la un loc. 
 Şi, foarte cinstit, nici nu cred că ar fi ceva semnificativ de povestit 
în toată chesti-asta, dacă Ada, un cătun de vreo treizeci de căsuţe din 
coasta lacului Taşaul, n-ar fi trebuit să figureze, la loc de cinste, în 
oricare dintre ediţiile succesive ale universalei Guiness Book, mai ales că 
sătucul, scufundat printre carapacele lenticulare ale podişului sarmatic, 
părea exilat de mult în afara civilizaţiei, pentru că, iată, nu apărea pe 
nicio hartă cunoscută de mine. 
 - Mă băiete,  mă instruise toarşu’ Criveanu, eminenţa cenuşie a 
Inspectoratului Şcolar, noi nu te trimitem acolo, ca să-i înveţi p-ăia carte, 
ci ca să-i faci pionieri sau utecişti, după caz, şi, ievident, să le iesplici, lor 
şi părinţilor lor, măreţele idealuri comuniste, precum şi principiili dă bază 
ale societăţii socialiste multilateral dezvoltate, aşa cum reiese ele din 
geniala gândire teoretică şi practică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu. 
Deci nu  Programa şcolară ne interesează pe noi, că aia intră-n vigoare 
abia după recoltatul porumbului, ca să nu-ţi mai iesplic că, dă la bun 
început, ea a fost născocită şi răspândită tot dă neşte lăbari   d-ăştia dă 
entelectuali pârâţi, ca şi tine. 
 Iar acum,fii şi tu mai atent, că la şcoal-aia, dac-o fi vro şcoală p-
acolo, tu eşti Puterea Absolută :, Învăţător, Profiesor Ieducator,secretară, 
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biblieotecară, fochist la godine, femeie dă serviciu la mătură, Secretar 
P.C.R., paznic, şi mare Director peste toţi ăştia, la un loc, bineînţeles! 
 - Şiii, , bineînţeles, cu salariu de paznic, am presupus eu cu un 
zâmbet amar. Iar acum, ar mai rămâne să-mi explicaţi şi mie, cine pe cine 
fute p-acolo !? 
 - Opaaa, ia lasă ciocu’mic şi bagă bine la cap!, pentru că 
atitudinea ta dă acuma nu  prea se potriveşte dăloc cu ientuziasmu’ 
rievoluţionar al clasei noastre muncitoare şi cu încrederea pe care 
partidul ţi-a acordat-o, cam prea repede şi prea cu ochii închişi! 
 

2 
 

 Spre marele meu noroc şi spre invidia declarată a colegilor mei 
navetişti, cătunul  Ada, numit de localnici Şamanu, se afla la numai o oră 
de Constanţa, scufundat sub coroanele imense ale unor nuci şi salcâmi 
seculari, dacă n-aş mai pune la socoteală şi mulţimea banal-sufocantă a 
pomilor fructiferi, mai ales corcoduşi, vişini, pruni şi zarzări, ţesuţi între 
ei printr-o plasă de liane necunoscute şi de volbură abrosită care,după 
cum am avut eu senzaţia, la început, creşteau şi pe-acoperişuri. 
 Apoi, sătucul părea scufundat, la propriu, într-un amfiteatru 
natural al podişului de calcar dintre lacurile Taşaul şi Gargalîc, în aşa fel 
,încât, din orice parte ai fi venit, îl puteai admira, mai întâi, întreg -  
adică, în toată splendoarea lui verde, de oază exotică şi atemporală. 
 Dar chestia de Cartea Recordurilor, pe care am descoperit-o cu 
gura căscată, din prima zi,  consta, mai întâi, în faptul că (chestie unică în 
Europa) şcoala şi cârciuma convieţuiau în aceeaşi clădire,umăr la umăr, 
dar, provizoriu despărţite, printr-un singur perete median.(Deoarece, cum 
am aflat mai alaltăieri,  curând, după  ’89, peretele despărţitor a fost 
demolat şi-a rămas numai cârciuma)  
 Oricum, hardughia, luată în întregime, părea o fostă magazie din 
pietroaie brute şi pestriţe, dar atent stivuite şi potrivite împreună printr-un 
misterios liant de culoarea alb-vânătă a vântului turbat.  Iar intrarea în 
singura sală de clasă se afla  la numai cinci paşi de intrarea în singurul 
salon al Bufetului sătesc, o anexă a Cooperaţiei de Consum Gargalîc, 
după cum reieşea de pe firma din tablă jupuită, care îşi ameninţa zilnic 
clienţii cu primejdia ramolită a unei prăbuşiri iminente. De aceea, se mai 
întîmpla, de exemplu,ca vreunul dintre clienţii mai turmentaţi ai 
stabilimentului de consum să greşească uşa spre closet şi să năvălească, 
sub presiune, drept în sala de clasă 
 Dar, cum, la pogorîrea mea acolo, sala de clasă era ferecată cu un 
lacăt antediluvian, am pătruns mai întîi în hambarul cu umbre şi cu ecouri 
de grotă al cârciumei,acolo unde am fost luat iute-n  primire şi salutat cu 
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adînci salamaleicumuri de Ersun Şefic, nume predestinat, se pare, pentru 
că,pînă la sosirea mea imprevizibilă, el fusese Benim Şefic - Şeful cel 
Mare – adică, singurul care, în drumurile sale, după spirtoase, ţinea 
periodic legătura cu Sfatul Popular Gargalîc,colportînd, traducînd şi 
prelucrînd pentru cei două sute de consăteni ai săi ultimele hotărîri de 
partid şi de stat -  cote şi impozite, în marea lor parte. 
 Pentru că, aşa cum  aflasem deja, toată populaţia de la Ada era 
formată din tătari de la Crâm, sosiţi şi stabiliţi acolo,pe la sfîrşitul 
secolului al XIX-lea, sub conducerea a doi legendari fraţi Şamanu.  
 Salonul, ca un staul mai mare, cu grinzi solide din fag, la vedere, 
mirosea a tutun de peliniţă şi-a alcool  de sfeclă. Pe jos, foarte practic, 
fusese împrăştiat, fără economie,un strat  gros de nisip  roşcat,amestecat 
cu pietricele ovale de rîu,  şlefuite ca sticla.  
 De pe grinzile din dreapta şi din stînga barului, un fel de tejghea 
soioasă,din lemn negeluit, se legănau, ca nişte candelabre din argint 
foarte vechi, câteva legături  de calcani afumaţi, pe care sarea vânătă, 
obţinută prin evaporarea apei de mare strălucea boreal şi îndepărtat, ca 
metalul. La masa îmbrăcată-n muşama , de lîngă ambrazura ferecată a 
singurei ferestre,aşezaţi pe nişte dovleci dolofani, doi localnici şuşoteau 
pe limba lor, cercetându-mă stânjeniţi cu ochi subţiri, oblici şi bănuitori. 
Poate şi pentru că niciodată  nu venise cineva pe-acolo, ca să le dăruiască 
ceva, ci numai ca să pretindă sau să ia, pur şi simplu.Chiar dacă  
pufoaicele ruseşti, pe care le purtau cu dezinvoltură,în plină vară, 
dovedeau totuşi că mai şi căpătaseră  oareş’ce, câteodată. După multă şi 
scălămbăiată negociere, în limba gimnastică, fără îndoială. 
 Cînd a aflat că  eu sunt noul dascăl, Şefic a sărit de  cîteva ori pe 
vîrfurile picioarelor, pentru că, chiar el, personal, avea două fete 
eleve,una-într-a III-a şi alta-într-a IV-a. 
 -  Şi mă gîndeam aşa, cu groază, că iar n-o să ne trimeată niciun 
învăţător dă la regiune şi-o să se aleagă prafu’ dă copiii-ăştia, care abia d-
au apucat şi ei să scrie-n năsip şi să cetească pă litere. Da’uite că nici nu 
te-am întrebat  dacă rămîi aici, la noapte? ca să-ţi pregătim masa  şi 
culcuşu’ de seară. Că, de dormit, poţi să dormi la  Gearîp-Baba care stă 
singur în patru odăi, cât nuca fiecare, are un televizor Cosmos 3 şi 
vorbeşte foarte bine româneşte,c-a fost şi pe front de vro doo ori. Iar, de 
mîncare, se va ocupa soţia mea, Perian,care e şi asistentă medicală p-aici 
Că nu suntem chiar aşa, neşte sălbatici,cum s-o fi dus vestea! 
 - E bine ! dar bine de tot ar fi dac-aş putea să văd şi eu  clas-aia de 
şcoală !? că pînă la începerea anului şcolar mai e  doar vreo săptămînă de 
zile,acolo. 
 - Păi, se poate, că, uite, cheia e încă aici,pe tejghea, lîngă piatra 
lu’ dom profesor Ştefanache Agiu, cu care ne-am procopsit anu trecut! 
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3. 
 
 Clasa, cu duşumele măslinii şi cu pereţi neglijent văruiţi, 
odinioară,de mult,in illo tempore, mirosea suportabil a motorină şi-a 
urină de şoareci. Am numărat,mai întîi, vreo cinci bănci înguste de brad -  
model Pazvante Chioru’, bănuiesc.  
 Pe spatele uşii, se deschidea larg, prins în piuneze ruginite, un afiş 
cu o fetiţă-pionier care, salutând pe ruseşte, îi mulţumea din inimă 
Partidului nostru, iar, pe peretele din fund, părea improvizat un cuier 
dintr-o scândură de fag şi cîteva carmace tocite pentru laban, pe când, în 
colţul cel mai îndepărtat, veghea, cât de cât pe picioarele lui, un dulap 
şoldiu şi expirat, care nu părea să mai adăpostească nimic. Ferestrele 
înalte şi înguste, de penitenciar părăsit, erau blocate cu scânduri bătute în 
cruce şi, evident, nu mai aveau perdele sau geamuri,  presupunînd că le 
avuseseră vreodată. 
 Catedra uşchită şi descleiată prin colţuri semăna mai mult cu roza 
vînturilor,dar tot mai păstra, pe deasupra, o zdreanţă roşie,rămasă, 
pesemne, de la ultima întrunire ritual-tribală a Învăţămîntului-Politico-
Ideologic-de-Masă. 
 Mai tîrziu, după ce, spre entuziasmul discret al lui Şefic, 
refuzasem o votcă spicială, din partea casei, aflasem, din bucăţi, că 
dom’profesor Agiu, predecesorul meu, avusese un foarte pronunţat şi 
nestins dar al suptului, iar procesul instructiv-educativ se desfăşura mai 
mult de la sine, cu bătăi la palme şi cu monitori, adică: Lecţiile mergeau 
strună! Nu învăţa nimeni nimic!  cum bine scria Delavrancea cândva,pe 
la începutul procesului de veşnică tranziţie  dintre Cartierul Fanar şi 
Piaţa Pigalle   
 De altfel, învăţământul primar de la Ada fusese conceput în 
sistem simultan, adică toate clasele în aceeaşi sală, dascălul urmînd să 
lucreze, pe rând sau simultan, cu grupa de clase I şi a III-a ( 7 păpuşi 
japoneze delicate,sfioase şi sclipind de inteligenţă ) ori, după oportunităţi, 
cu grupa de- a II-a şi  de-a  IV-a (11elevi)   
 Aşa că Ştefanache îşi  alegea cîţiva monitori dintre elevii mai 
mari şi mai luminaţi pe care îi însărcina să lucreze cu ceilalţi mai mici, 
urmând să-i verifice, personal, pe toţi, o dată pe trimestru, cel puţin. 
   Iar el îşi petrecea timpul, alături,rezemat de bar şi gustând perpetuu din 
votca pe care Şefic, tată de eleve premiante, i-o turna succesiv şi  cu 
neprecupeţită atenţie. 
 - Uite şi-acuma mai este, acolo, în colţ,pe tejghea, piatra lui, a 
jubilat Şefic, arătând-o. 
 Era un pietroi rotund şi frumos şlefuit de ape, cu care, am înţeles, 
dom’ Agiu bătea  puternic în peretele despărţitor, când glasuri rebele de 
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copii neastâmpăraţi răzbăteau până la urechile lui. Atunci, fata din clasă, 
lăsată monitor la catedră sărea în picioare şi striga la ceilalţi: 
 -  Opaa, bate Toar’şu !   Aţi încurcat-o!  Da’ să nu ziceţi, pă ormă, 
că nu v-am spus !  
 Totul, în limba română, pentru că prima regulă pe care o 
instaurase noul profesor (nou mereu,din moment ce, în fiecare an, venea 
altul ) era că, la şcoală şi împrejurimi, nu se vorbeşte decât în limba 
română! 
 - Ceea ce e valabil şi pentru voi, bă, lifte păgâne!, le strigase el şi 
clienţilor mai  statornici ai Bufetului, că, uite, n-aş vrea să mă 
trezesc,mîine-poimâine, că mă blestemaţi şi că mă spurcaţi pă chinezeşte 
şi, odată cu mine, toată rânduiala de partid şi de stat pe care Eu o 
reprezint aici. Acuma eu nici nu pretind, carevasăzică, că n-aveţi voie să 
vorbiţi între voi. Ba, chiar să vorbiţi pînă vi s-or lipi buzişoarele dă 
urechi! Numa’ că cine vorbeşte pă turceşte o beleşte!  
 În orice caz, şcoala mergea strună, chiar dacă, după vreo două 
luni de asediu neîntrerupt, şoarecii reuşiseră totuşi să pătrundă în 
fortăreaţa paralitică a dulapului şi să halească definitiv atât catalogul 
elevilor, cât şi condica de prezenţă a profesorului, care, oricum, îşi lua, 
periodic,mai lungi sau mai scurte concedii săptămânale ilicite, ori de câte 
ori se putea lipsi de paharul nesecat al lui Şefic şi de peştele 
donat,voluntar-obligatoriu,de elevii mai mari , pe care chiar el  îi trimitea 
zilnic la pescuit.  
 - Adecăăă, şcoala vieţii, nepoate!  Dăgeaba te holbezi la mine ca 
Timur Lenk la cămilă! Pentru că şi Ilici Belelenin ăla, dă m-a trimes pă 
mine aici, era tot d-al vostru, îmi pare!! 

 
4. 

 
 De aceea,pe 15 septembrie, când i-am pus să  şteargă tabla şi m-
au văzut cu creta în mână lângă  catedră, elevii s-au speriat ca de-o 
arătare de pe altă lume, iar, după ce-am reuşit să-i învăţ, pe toţi,poezia cu 
Vine ploaia, bine-mi pare!, localnicii au început să mă venereze, cu 
spaimă şi cu umilinţă, ca pe-un vrăjitor, mai ales că ,spre seară, chiar a 
plouat în averse, prima ploaie mai sănătoasă, după două luni de secetă. 
 Cinstit totuşi, cea mai mare surpriză am avut-o chiar eu, pentru că 
elevii erau curaţi, atenţi, disciplinaţi şi iluminaţi  de-o inteligenţă nativă, 
molipsitoare. iar Filiz Abduraman, prima în defunctul catalog, după cum 
recunoscuse singură , îmi citise Ardealul de Nicolae Bălcescu,un text 
foarte greu, cu misterioasă armonie arhaică şi cu instinctuale ecouri 
retorice. 
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 Astfel, când a sosit şi prima inspecţie, Alexandru Lupeş, profesor 
de fizică şi director-adjunct la şcoala de centru, m-a găsit cu creta în 
mână şi cu diapazonul pe catedră ,ca pe domnu’ Trandafir. 
 Şi tot aşa m-a găsit, la prima lui vizită intempestivă, un mongol 
mic, rău şi bine trotilat, care-a năvălit devastator pe uşă, s-a repezit în 
copii, a înhăţat vultureşte vreo câţiva,la-ntâmplare,lovindu-i cap în cap 
,cu sadică voluptate şi pălmuindu-i zgomotos-îndesat prin vacarmul de 
ţipete şi de lamentaţii chirăite. Apoi, mai răcorit,parcă, s-a prăvălit spre 
catedra unde-mă nevoiam,cu înfricoşată timiditate, să mă baricadez şi, cu 
un deget  fluturat pedagogic prin aer, mi-a strigat,cu satisfacţia celui care 
şi-a încheiat ireproşabil  prima sa misiune educativă: 
 - Bagă bine la cap, dom’ profesor!  la ăştia,bătaie le trebuie, nu 
artimetică !! Bătaie!  Bătaie! Bătaie!, Că copiii oamenilor e draci curaţi 
!!, Ţine minte!  Da las’ că mai viu eu p-aici !  Aţi auzit,bă, bandiţilor?!! 
Oricum, până la inspecţia  lui Alexandru Lupeş, voluntarul educator 
vindicativ şi feroce mai năvălise de vreo două ori printre noi, în 
tămbălăul de groază   tumultuoasă a copiilor care încercau să se strecoare 
prin ferestre sau să intre-n dulapul-capcană, toţi deodată. 
- Mă, băiete, îmi spusese  Alex,mai târziu, la o cafea turcească, servită pe 
dovlecii-fotolii ai lui Şefic, mie-mi pari un om de treabă şi bine 
intenţionat, De aceea, vreau să fiu cinstit cu tine, cu speranţa că totul va 
rămâne-ntre noi şi că toată lumea va fi mulţumită.  
     Cred că de informatorii securităţii ai auzit şi tu, chiar dacă norocul te-
o fi ajutat  să n-ai de-a face cu ei. Uite, ce vreau să-ţi spun, eu am căzut în 
plasa asta încă din facultate şi nu m-au mai lăsat din mână de-atunci..-
...ăăă... că.. duşmanii poporului,căăă lupta de clasă..., vigilenţa 
revoluţionară...  Tot tacâmu’, plus felu’ patru! Până când a-nceput să-mi 
placă şi mie că cineva mă consideră atât de important, încât să-mi dea 
dreptul de Judecată  (adică de viaţă şi de moarte,dacă mă-nţelegi 
bine!)asupra semenilor mei, care,dintotdeauna, s-au cam şters pe sub 
coadă cu părerile mele. Aşa că,vrând-nevrând,am scris, la viaţa mea,măi 
colega,mai multe pagini, decît Iorga şi cu Sadoveanu, la un loc!  Ceee, te 
joci!? 
Înţeleg! 
Înţelegi pă dracu ghem! Stai, să-auzi!  Uite,mai dăunăzi, mă cheamă la 
primărie Criveanu-ăla, care-i  mare secretar Pî Cî Rî al Rîsîrî,pă la 
Inşpectoratu-ăla Regional dă Dresat Maimuţe 
Îl cunosc!, că el, personal, m-a exilat la Ultima Terra. 
Da, dar asta nu-i bine de loc, pentru că, adesea, sunt şi oameni pe care ar 
fi fost mult mai bine să nu-i fi cunoscut niciodată! 
Şi? 
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Şi-şi cam punea singur cenuşă-n cap că nu te-a verificat îndeajuns  cînd 
te-a trimis  să predici de capu’ tău în pustiu, unde ai putea să spui şi să 
faci, nestingherit, cam tot ce ţi-ar trece prin bibilică.... Aoleu!... aoleu! 
aoleu!... şi că, d-aia, m-ar ruga pe mine, în numele tovarăşului maior de 
securitate Barbu, să trec, măcar o dată pe săptămână, prin Ada, să te caut, 
să te observ, să vorbesc cu oamenii, cu elevii, să bag la cap şi să scriu, 
săptămânal, câte-o notă informativă detaliată despre tot ce faci,ce 
vorbeşti, ce gândeşti...e.tî.cî...e.tî.cî... e.tî.cî. 
Şi? 
Păi, dacă pă Criveanu-ăsta pot să-l trimit la moaşe-sa pă gheaţă, orişicând 
vreau eu, pă tov. maior Barbu nu pot să-l refuz, că mă trezesc dimineaţa, 
la Gherla, bot în bot cu ăia pă care chiar eu i-am trimes acolo!  
Şi? 
Şi,uite ce vreau să te rog,  eu sunt un capsoman d-ăla dă fizică şi nu prea 
am darul poveştilor, aşa că nu prea ştiu cu ce-aş putea să umplu trei-patru 
coli pe săptămână cu vorbele, gândurile şi păcatele tale.  
Şi? 
Şi m-am gîndit eu că cel mai bine, pentru toată lumea, ar fi să-ţi  scrii 
singur notele astea informative despre viaţa şi activitatea ta, că, orişicum, 
tu ştii cel mai bine ce-ţi fierbe pă sub capace. 
Adică, să mă torn singur,carevasăzică!? 
Da!   Da’ mai cu milă, aşa, şi mai cu machiaverlîc!   Adică să nu te faci 
nici curat ca  lacrima, dar nici să nu te trimiţi singur la ocnă!  
Păi,mai întîi, să-mi dai şi mie un model de notă informativă din asta 
Uite-o-aici!  O aveam pregătită !, exclamă el foarte mulţumit şi scoase un 
plic cafeniu din caietul studenţesc pe care-l purtase pretutindeni cu el. 
Uite-o !   Dar nu uita,  treb’e diplomaţie dă negustor grec şi şmecherlîc 
dă vulpoi fără coadă! Da’ las’ că nu eşti tu  nici prost, nici sinucigaş!  Te 
văd eu! 

 
5. 

 
 Iar acum, iată că mă pregătesc de pensie, dacă mi-or mai da  ăştia 
vro pensie, pînă ce nu recuperează Tezaurul de la ruşi. .. Adicăăă, la 
Paştele Cailor !  Dar care cai ?, mă întreb totuşi, pentru că pe ultimii trei-
patru i-am mîncat chiar eu, cu ghiudem şi pilaf, în anu-ăla în care-am 
hălăduit pe la Ada. Iar asta, în vremuri atât de îndepărtate, încît nu mi-aş 
mai aduce aminte mai nimic, dacă nu m-ar fi luminat Sfîntu’ Glagorie să 
păstrez nişte copii după notele-alea informative pe care  singur mi le-am 
compus şi care, acum, îmi ţin loc de biografie. 
 Şi, uite, că pe prima,  din 30.09.1976,  o am chiar aici, în faţa 
ochilor!  
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O adevărată operă literară, nepoate ! Deşi am fost nevoit s-o semnez cu 
numele constipatului ăla de Lupeş,adică sursa, că eu eram obiectivu’.  Ia, 
fii atent! 
 
 Tovararăşe Maior, 
 În conformitate cu planul operativ, stabilit de comun acord, 
ultimele trei zile mi le-am petrecut la Ada, pentru a observa şi a influenţa 
obiectivul Robinson  (Ăsta eram eu!, Îmi plăcea!), pe care, miercuri, la 
prânz, l-am găsit în clasă, vorbindu-le copiilor despre faptul că pămîntul 
este rotund şi că execută două mişcări simultane în sistemul nostru solar, 
conform concepţiei marxist-leniniste despre lume şi viaţă ,drept pentru 
care l-am şi felicitat,  după ore, şi i-am recomandat ca, la astfel de lecţii, 
să mai invite şi părinţi-ai elevilor,dintre cei care pricep 
româneşte,evident. Pe urmă am stabilit data şi ora următorului seminar al 
Învăţămîntului-Politico-Ideologic-de-Masă. pe care el s-a oferit să-l 
conducă personal, dacă îi voi procura documentele necesare. Iar, în 
punctul ăsta, i-am recomandat, desigur, o mai constantă pregătire 
ideologică şi mult mai multă iniţiativă personală,cum ar fi,de pildă, un 
abonament permanent la organul clasei muncitoare Scânteia.   Deoarece, 
mai tîrziu,într-o pauză,un elev pe care l-am întrebat,la-ntâmplare, ce 
sărbătorim noi la 23 August, mi-a răspuns, textual : La 23 August,noi nu 
sărbătorim nimic, da’ la voi,la români, mi se pare că-i Paştele Morţilor ! 
Impunîndu-se, aşadar, o imediată intensificare şi eficientizare a muncii de 
educaţie patriotică a tinerei generaţii. 
 (Ie-fi-ci-en-ti-za-re...I-auzi!?,a silabist Lupeş. Bă,eşti dă groază !! 
Dă unde dracu’ le scoţi?!, că eu nici  nu pot să le pronunţ !?!) 
 Mai ales că ar trebui să mai remarc şi faptul că s-a integrat foarte bine în 
comunitatea locală,fiind iubit de copii şi respectat de adulţi, care îl caută 
şi îl consultă în toate problemele mai importante.   Totuşi, ţinînd cont de 
posibiltăţile lui de influenţare pozitivă, mai şi greşeşte uneori, dar din 
naivitate şi din generozitate, în primul rând.  
 Spre exemplu, a fost de acord să redacteze, în numele localnicilor, 
şi să pună la poştă o cerere adresată înaltelor foruri de partid şi de stat,  
prin care se solicita aprobarea construirii unei moschei la Ada, cu 
sprijinul Consulatului Turc, probabil. 
 Cît despre timpul liber, se pare că şi-l petrece citind sau 
pescuind,atunci cînd nu e împreună cu Nevin,o nepoată de-a lui Gearîp, 
stabilită la Năvodari, care ar necesita, poate, o urmărire operativă mai 
specială, pentru că,prin ea, se poate ţine legătura cu Consulatul Turc şi cu 
alte societăţi islamice internaţionale, care denigrează sistematic 
democraţia internă a Statului nostru. 
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 Căci, ţinându-se cont de puternica influenţă reacţionară a 
oficialităţilor turce din Dobrogea, se recomandă ca,pe viitor, să se trimită 
la Ada numai cadre de nădejde şi cu o înaltă conştiinţă partinică, ca să nu 
mai vorbim de atitudinea fatalist-orientală a bătrînilor de acolo, care 
poate deveni contagioasă. 
 De pildă, ieri, când am încercat să-l ispitesc pe Gearîp-Baba, 
acesta s-a eschivat evident,descîntând cu nasu-n Coran : 
- Lasă-mă, bre, sub cortu’ meu, aci,că eu sunt mort de mult! Uite, mîinile 
mele sunt umbre, iar ceea ce ating ele sunt numai neşte umbre şi umbre 
de umbre. Căci   frunza mea din Pomul cel Sfânt s-a desprins deja,dar n-
au trecut încă cele patruzeci de zile ale Îndurării şi Îngerul cu Faţa 
Întunecată, Slăvitul  Abd-al-Djabbar m-a uitat.  
Da’ m-a uitat, numa’ puţin,aşa, căci niminea nu scapă dă Dreapta Lui 
Judecată şi nimini, cu lacrima sau cu sîngele său, nu poate să şteargă sau 
să modifice nici macar o singură buchie din Cartea  Faptelor Sale. 
 
Cu toate că eu sunt convins că, la noi, la români, nu-i tot aşa !! 
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„Visele mele au fost acuzate că strică liniştea publică,  
somnul public. Ordinea stabilită de înalţii funcţionari. 
Visele mele au fost date în urmărire generală. 
Ele vor fi prinse unul câte unul pentru a fi reciclate.  
Pentru a face din ele vise comunitare. Vise cazone. „ 

 
 
 

Poeme de Virgil Diaconu 
 

Oraşul 
 
Locuiesc în oraşul mai-marilor zilei.  
În oraşul hărniciilor sterpe ale mai-marilor zilei,  
care surâd tricolor între două campanii  
şi care îşi oxigenează zilnic imaginea  
pe ecranele de serviciu ale acestei provincii color.   
Acesta este oraşul ţinut în viaţă de aplauzele noastre 
şi de pulpele proaspete ale elevelor  
ieşite la vânătoarea lor rituală.      
 
Locuiesc în oraşul care adoră artificiile  
şi sarmalele împărţite gratis în Piaţa Revoluţiei.  
Este oraşul care până seara se îneacă în smog  
şi discursuri cu trandafiri la butonieră.    
Este oraşul care a început să meargă destul de bine  
în căruciorul lui cu rotile…  
 
Locuiesc în oraşul unde revolta umblă cu unghiile smulse,  
iar jarul poeţilor este scos afară în brânci! 
Acesta este oraşul vertebrat de amoebe. Oraşul vertebrat  
de spinările îndoite care fac de serviciu la aplauze…      
Este oraşul din căruciorul cu rotile, în care bate inima mea.   
 
Locuiesc în oraşul dus la groapă de retorica puterii  
şi eroismele de bulevard. În oraşul unde adevărul  
vorbeşte-n deşert şi lăstarii revoltei sunt frânţi la vreme.  
Ia vezi – mai strigă cineva prin pieţe îndoiala?  
Şi dacă cel măcelărit de soldaţii întunericului  
nu este sufletul tău, atunci cine să fie?  
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Dar de ce îţi spun eu ţie toate astea, sturzule?  
Tocmai ţie, care nu ai vreme de cele lumeşti,  
care a descoperit cu un ciripit înaintea mea toate cărţile sfinte.  
Şi glezna Domnului foşnind printre ierburi. 

 
 

Fabrica de vise 
 
Visele mele au fost acuzate că strică liniştea publică,  
somnul public. Ordinea stabilită de înalţii funcţionari. 
Visele mele au fost date în urmărire generală. 
Ele vor fi prinse unul câte unul pentru a fi reciclate.  
Pentru a face din ele vise comunitare. Vise cazone.  
 
Mai întâi sunt spălate cu noua ideologie, 
ca să iasă din ele toate culorile. 
Tot verdele, – frunză cu frunză. 
Tot roşul, – trandafir cu trandafir. 
Şi tot albastrul, – val cu val… 
Da, visele sunt spălate ca să iasă din ele curcubeul! 
Curcubeul, care îi orbeşte pe înalţii demnitari. 
O gălăgie de culori, care asurzeşte Guvernul. 
 
Mai întâi sunt spălate cu noua ideologie, 
ca să iasă din ele toate florile de cireş.  
Şi toate vrăbiile, cu ciripit cu tot; cu cuib cu tot. 
Şi toate mângâierile mamei, care îl alină pe Domnul. 
 
Până şi Domnul va trebui să plece din mintea noastră, 
pentru a face loc noilor locatari: Parlamentului bicefal,  
care deocamdată se uită cu o căpăţână la Europa  
şi cu alta la Secera şi Ciocanul.  
Noi trebuie să facem loc în mintea noastră  
băutorilor de sânge şi traficanţilor de organe. 
 
Visele noastre sunt băgate în carantină,  
pentru ca ele să nu contamineze genomul uman. 
Desigur, visul le-a dat întotdeauna de furcă guvernanţilor,  
costumelor Armani, care urmăresc atent  
ca nu cumva Revolta să îşi facă iarăşi de cap pe străzi.  
Şi să aprindă mulţimile. Da, cagulele guvernamentale  
vor încerca să scoată din mine orice urmă de vis.  
Şi visului meu i se vor închide prietenii şi i se vor silui iubitele.  
Şi cărţile i se vor arde, filă cu filă, celulă cu celulă,  
până la ziua dintâi. Până la Duhul Domnului plutind peste ape. 
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Din visele mele experţii guvernamentali vor obţine  
vise legate la ochi şi cu gura închisă. 
Pentru că numai aşa, legat la ochi şi cu gura închisă, 
eu voi urca toate treptele gloriei mele de poet!  
De poet, în ţara care urcă pe soclu numai poeţi cu gura închisă. 
Da, eu trebuie să mă integrez în peisajul naţional  
al gurilor închise. În peisajul cazon.  
 
Nici nu va apune guvernarea aceasta, 
nici nu vor cânta a treia oară cocoşii, 
că visele noastre vor fi prinse unul câte unul, 
pentru a face din ele vise legate la ochi; vise cusute la gură. 
Pentru a face din ele vise oficiale. 
Vise sătule, când masa goală te aruncă în stradă. 
Vise care râd în hohote, când abia ţi-ai îngropat prietenii. 
 
Iată visele reciclate ale celor care şi-au lăsat oasele 
sub şenilele tancurilor, în decembrie, pentru ca ei,  
guvizii guvernamentali, să se bălăcească şi astăzi  
în apa caldă a nepăsării noastre. 
 
Vezi, Fabrica de vise oficiale a scos deja primii roboţi visători.  
De-acum, vom visa organizat, în pluton, iar nu de capul nostru,  
ca în decembrie, când ne-am lăsat striviţi de şenilele tancurilor  
pentru prosperitatea cagulelor Armani şi a patricienilor  
petrolului. Guvernele trec, Fabrica de vise oficiale rămâne! 
De-acum, vom visa organizat, noua serie de roboţi sociali 
iese chiar acum pe poarta fabricii.  
Guvernele trec, Fabrica de vise oficiale rămâne! 

 
Ziua neagră 

 
Moartea vine cu paşi de pisică, nu o auzi. 
Poate în pieptul tău, tată, şi-a făcut cuib, 
cum stai întins între lumi şi aştepţi răsăritul.  
Numai eu stau la pândă, gândind că o voi prinde  
şi că o voi da cu capul de toţi pereţii. 
Însă ea îmi scapă întotdeauna printre degete, 
ia ce are de luat şi se face nevăzută. 
 
De-acum trebuie să caut hainele negre  
pe care le-ai pus din vreme sus, în valiza veche. 
Hainele pentru ziua cea neagră. Şi lumânările, 
care îţi vor face loc cu lumina lor prin întuneric. 
Poate că Îngerul va merge cu tine,  
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poate că El va despărţi întunericul de întuneric. 
 
Şi iată că întunericul a venit.  
Şi vremea să caut valiza morţii, sus, pe dulapul copilăriei,  
unde se adunau toate lucrurile de preţ din vremea cireşelor: 
prăjiturile cumpărate de tata în ziua de salariu, 
cozonacii şi ouăle roşii, puse acolo până să fie împărţite. 
Până să fie împărţite egal, de ziua Învierii Domnului. 
Tot acolo era vistieria, caseta de lemn,  
din care mama scotea pe furiş câte un domnitor de hârtie,  
duminica, atunci când mergeam cu toţii la cofetăria Violeta  
sau în parcul halviţei unde fanfara cânta toată ziua pe gratis. 
 
Sus, pe dulapul copilăriei! De-acolo voi coborî lumânările,  
care îl aşteaptă aprinse ca să îl treacă dincolo, prin întuneric.  
 
Va merge singur pe drum, ca niciodată singur. 
Poate va fi cu el flacăra lumânării, poate că nu va fi. 
Flacăra lumânării, lacrima mea de plumb. 
Lacrima pe care nu o pot stinge. 

 
 

Absolutul 
 
Prieteni, încă nu am atins Absolutul! 
Încă mai tremur lângă coapsele femeii, 
singurătatea încă îşi mai face cu mine de cap 
prin tavernele nopţii. 
 
Uneori, când străzile mărginaşe se plimbă prin mine, 
gândurile mele îşi dezvelesc fără voie cuţitele. 
Desigur, cuţitele au aflat primele că în noaptea aceasta 
am întâlnire cu leprele parlamentare. Lepre care, 
după ce şi-au înlocuit tresele cu noile carnete de partid, 
au ajuns din nou în fruntea ţării. 
 
Eu şi Disperarea, la braţ, prin cartierele mărginaşe, 
ducem la groapă sicriele goale ale şobolanilor. 
Ale şobolanilor care îşi lăţesc zâmbetul  
pe ecranele color ale sărăciei noastre.  
Zâmbetul care le acoperă tresele.  
Se împrospătează cadrele de partid, prieteni,  
se trezesc la viaţă dinozaurii.  
Suntem în piaţa Învierea morţilor. Suntem în inima patriei,  
prieteni, cred că recunoaşteţi locurile. 
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Aceasta e piaţa în care se împart promisiunile 
şi sarmalele electorale; în care se împart emoţiile de partid… 
Promisiuni şi sarmale, la alegeri şi de Ziua Oraşului. 
Totul sfinţit de un sobor de preoţi care alungă 
duhurile rele cuibărite în oraş. 
 
Iată muzica cu cercei în nas şi în limbă. 
Şi artificiile colorate, care excită prostimea.  
O campanie electorală mascată, de Ziua Oraşului.  
Şi de Ziua Naţională. Şi de sfintele sărbători. De fapt, 
noi nu scăpăm nicio sărbătoare fără artificii şi sarmale; 
fără focurile de artificii, care ne oxigenează neuronii. 
Zarvă şi bucurie mare pe străzi. Chiar acum trece primarul, 
artizanul acestor izbânzi electorale, învelit în fumurile  
şi promisiunile lui zilnice. Chiar acum trece,  
însoţit de lacheii care trudesc zi şi noapte la imaginea lui. 
Care trudesc zi şi noapte, pentru ca el să dea bine pe sticla  
iluziilor noastre color şi în presă; şi în cartea de istorie. 
Suntem în Cimitirul Speranţa. Suntem în inima patriei,  
prieteni, cred că recunoaşteţi locurile. 
 
Prieteni, încă nu am atins Absolutul! 
Uneori, zilele mele merg în genunchi, 
din rugăciune în rugăciune şi din lumânare în lumânare. 
Alteori, îmi fac biserică din Revolta care aleargă pe străzi. 
Ea şi-a pus în cap să inunde cu sângele ei 
toate cuiburile şobolanilor ajunşi în Senat. 
Între lepre şi sfinţi ard pe de-a-ntregul, prieteni, 
încă nu am atins Absolutul. 
 
Eu tot mai cred că am să dau foc în piaţa cea mare 
Bătăii de Joc. Şi Prostiei noastre, care a ridicat şobolanii  
şi dinozaurii în fotoliile parlamentare. 
N-am linişte! Mă călătoreşte un gând mai mare ca lumea. 
 
Prieteni, încă nu am atins Absolutul! 
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„Paradoxul intelectualului vine din faptul că 
puterea de care el poate dispune îi este dată de 
renumele său: a o exercita în folosul unei mari 
cauze umane îi întăreşte în schimb reputaţia. El 
nu se va sustrage niciodată acestei contradicţii; 
ar fi de dorit ca ea să fie, cel puţin, trăită în toată 
probitatea”.( Michel Winock) 
 
„Mateloţii scot un urrra 
Cît îi ţine pe ei gura 
Şi exclamă: «Băi, ce chef 
Avem să-l servim pe şef!»”. (Şerban Foarţă) 

 
 

 (Cr)editorialele lui Radu Ulmeanu 
 

un eseu de Magda Ursache 
 
 Să rămîi tu însuţi într-un regim al îndoctrinării brutale şi al 
disimulării umilitoare nu-i lucru simplu. Pe cale de consecinţă, lui Radu 
Ulmeanu, căruia îi repugnă orice regulă discreţionară şi urăşte scrisul 
conjunctural, dictatura nu i-a priit: s-a ales cu un DUI (pentru 
necunoscători, Dosar de Urmărire Informativă); a tras la galere în 
învăţămîntul politizat „ştiinţific”; editura Dacia i-a respins poemele 
adunate sub titlul Zero extaz, din cauza Tezelor din întunecatul iulie '71. 
Deşi primise BT-ul, volumul n-a mai intrat la tipar. A fost retrimis la 
Direcţia Generală a Tipăriturilor (citiţi: cenzura) şi respins. Florin Mugur, 
temător şi de umbra sa, i-a publicat o carte numai după nouă ani de 
aşteptare. 
 Nu-i lucru simplu nici acum, după ce-am ieşit din subterana 
socialistă, să-ţi aperi libertatea de gîndire. E chiar uluitor ca elitişti 
(autoproclamaţi) să accepte, de bunăvoie, rolul de aserviţi. Iar 
consimţirile cu politicienii momentului nu-s deloc puţine. Cine ar fi 
crezut, în acel Decembrie, că se vor găsi atîţia ploconarzi care să-şi pună 
kapitalul intelectual în sprijinul personajelor politice, contra favoruri? De 
la aşa-zisa „neutralitate” cu miros de trandafiri (trei) din perioada iliescă 
s-a trecut la încolonare pe faţă, sub „voinţă zeiască”, Zeus fiind însuşi 
preşedintele. 
 N-am ajuns, iarăşi, în deficit de democraţie după 21 de ani de la 
Piaţa Universităţii? Partidul unic punea preţ pe „scriitorul angajat” pentru 
că era scula (vocabula lui Pantiuşa) lui propagandistică, întreţinînd cu 
abnegaţie comunismul. Or, chiar dacă s-a încheiat cu concepţia unică 
asupra lumii, cea marxist-leninistă, uneltele, aceleaşi sau altele, 
perfecţionate, trebuie îngrijite. Asta o ştiu bine cei perfect orientaţi 
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politic, întru folos propriu, ba după licuriciul mic de pe apa Dîmboviţei, 
ba după licuriciul mare, de peste Ocean, ba după „junele prim al statului 
rus”, cum îl vede Radu Ulmeanu pe Putin. Cîţi n-au fost onoraţi cu 
medalii de preşedinţi (Radu Ulmeanu le spune tinichelizaţi)? Numai 
muncitorul Vasile Paraschiv, adevărat opozant, a refuzat decoraţia. 
Criterii ca demnitate, onoare, curaj s-au perimat, chipurile. Şi n-are, 
cumva, dreptate „marinelul” cînd uzează de cuvîntul tîmpiţi cu acceptul 
de filosofi? 
 Radu Ulmeanu îşi scrie  editorialele refuzului în „podul ţării”, în 
Maramu’, fără a se situa niciodată ambiguu faţă de Putere. Le-a adunat 
pe cele din „Acolada”, din  toamna lui 2007 pînă-n iarna lui 2011, în 
volumul Politica, o comedie cu final cunoscut, la Editura Dacia, devenită 
Dacia XXI. Şi-i radical, aşa cum promite sigla colecţiei, coordonată de 
Mădălina Ionescu. Ar putea fi numite cu vocabula lui Bogdan Papacostea 
din „Tomis”: (cr)editoriale. 
 „Lăsînd la o parte preconcepţiile, aranjamentele, tacticile viclean 
învăluitoare care nu absentează nici în discursul politicianist nici în 
gazetărie, dl. Ulmeanu spune răspicat (sublinierea îmi aparţine, Magda 
U.) ce are de spus. Francheţea d-sale adoptă adesea tonul tăios [...] 
Opiniile d-lui Ulmeanu nu trebuie îndelung căutate, citite printre rînduri. 
Ele sar în ochi, se impun în propoziţii imbatabile”, notează Gheorghe 
Grigurcu în prefaţa cărţii. Cei doi coechipieri ai „Acoladei” (Grigurcu şi 
Ulmeanu) ambii structuri inflexibile, nu-şi pun în joc numele (nici 
revista, unde n-ai să afli foşti activi PCR ori papagali ai noii Puteri), 
neavînd probleme de medulla spinalis. 
 Iată că poetul Radu Ulmeanu şi prozatorul Radu Ulmeanu sunt 
concuraţi de pamfletarul redutabil cu acelaşi nume, pamfletar de gen 
satiric, nu umoristic. E dureros ce ni se întîmplă, de unde să mai ai umor 
în ţara asta tristă? Ca fiinţă socială, R.U. e grav (se vede şi din fotografie) 
pentru că e îngrijorat de uşile deschise spre haos, de valurile de corupţie, 
de potopul subculturii. Nu-i indiferent faţă de prestigiul ţării şi al etniei. 
Constată degradarea spiritului şi sufletului românesc şi-i pasă. Ţara nu 
este pentru el o tară, nici românitatea o pagubă, nici poporul „un concept 
cu care nu putem opera”, cum afirma un tocşoist miop. Pe europenistul 
Traian Ungureanu, care-şi contestă, cu voluptăţi ştiute, comunitatea, îl 
taxează fără menajament. Şi-i neîndurător cu ideea că românii, 
comparativ cu alte popoare europene, n-au cunoscut decît nivele discrete 
(subl. lui R.U.) ale suferinţei. Ticu Dumitrescu a observat că au dispărut 
din Raportul Tismăneanu 300.000 de deţinuţi politici, morţi în puşcăriile 
comuniste. Nimica toată, nu-i aşa? Dar Fenomenul Piteşti, cum e 
prezentat în Raportul Final? Dar cei 130.000 de ostaşi români trimişi în 
Siberia după întoarcerea armelor? Dar cei 300.000 de basarabeni 
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„repatriaţi” în URSS după ce, vorba ceea, am suferit o măreaţă victorie la 
23 August? 
 Aspru se arată editorialistul şi faţă de cealaltă idee, a „statului 
imitativ şi improvizat”, cum îl vede Traian Ungureanu. În vreme ce 
maghiarii merg pas cu pas, obsesiv, înapoi spre Tratatul de la Trianon, 
politicieni analfabeţi istoric îi vor pe români împărţiţi în populaţii mai 
mici, de moldoveni, de munteni, de bănăţeni, de ardeleni..., ba chiar au în 
grijă „cuibuşorul de nebunii autonomiste” numit Ţara Secuilor. Cosaşul 
Boc coseşte judeţe şi împarte prada-n 8 (Radu Ulmeanu în cazul ăsta, nu 
va mai fi maramureşean, ci nord-vestic). După utopia (ca să nu-i spun 
marea balivernă comunistă a statului i’depe’dent, vine utopia 
„băsescană” a USE, a naţiunilor unite epifanic, cu graniţele vraişte. Şi-i 
garantul Constituţiei preşedintele! Pesemne se şi vrea în rolul taurului 
răpind-o pe blonda Europa. 
 „Luatul pe arătură nu este un sport exclusiv prezidenţial”, pune 
accent ascuţit Radu Ulmeanu. Iar afirmaţia o probează  comentînd intens 
sarcastic productele plasticilor care „joacă tontoroiul pe obrăjorii 
îmbujoraţi de ruşine ai bunului simţ naţional”. Cînd „iubirea de moşie” e 
vulgar ironizată, cînd se înjură gros de patrie, de ce n-ar picta junele 
timişorean Benedek Levente „harta României sub forma unui vagin cu 
labiile desfăcute”? Doar „trăim vremuri ubueşti”. 
 Publicistica, oricît ar cîrni nasul unora, iritaţi de sintagma 
conştiinţă profesională, e modul unui scriitor de a-şi face datoria: să 
(mai) schimbe ceva din mersul lumii, idee de poet exponenţial, 
Eminescu. Iar Radu Ulmeanu e – rar lucru azi – un poet suprasensibil 
social. Indignarea o preface-n vers, iar editorialul devine poem; spus pe 
poezeşte, Sîngele negru al istoriei, din care decupez: „În epoca Băsescu 
înfloresc din nou crini carnivori/ totul e ca un coşmar cu frecventă 
repetiţie/ foc automat sau foc cu foc, nu mai contează/ ticăloşie cu 
ticăloşie, sau pe bandă de mitralieră// Lichele mai noi peste lichelele 
vechi/ şi, în curînd, noi apelanţi la mereu reînnoite lichele/ apărute dintre 
mai vechi apelanţi, filosofi sau poeţi”. Comentariul socio-politic lucid e 
un fel de sperietoare de ciori comuniste, securiste, colaboraţioniste. Oricît 
ar fi privită de sus, cred că articleria e imperios necesară. R. Ulmeanu e 
unul dintre cei mai tranşanţi comentatori prezenţi pe zona politică. 
Inciziile le execută cu mînă sigură de chirurg. E concis şi fluent; 
acurateţea gîndirii e stimabilă, iar ironia, deloc îngăduitoare. 
 Adjectivele din cuvîntul introductiv semnat Gheorghe Grigurcu 
privind scrisul analistului sunt, alături de prob, tăios şi răspicat, franc, 
ferm, auster, justiţiar, cutezător. Aş zice stînjenitor de franc, scandalos de 
cutezător. Scurtă paranteză: unchiul bunicii sale e Petre Dulfu, autor 
interzis în proletcultism. „Nu ierta canaliile, pute locul în jurul lor la 10 
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km. Şi îşi fac de cap în continuare pentru că suntem dispuşi să-i iertăm, 
după care înjură tot ei. Anatema sit!”. 
 Vă amintiţi? În aşteptarea procesului ceauşeştilor, TVRL 
transmitea iarăşi şi iarăşi colinde şi desene animate. A urmat uciderea şi, 
peste sînge, alte colinde, alte desene... Am trecut de la „iepoca de aur” la 
epoca de fier vechi, inaugurată de Iliescu-Roman, am votat mereu le 
moindre mal (de ce-o trebui mereu să alegem între două rele? vulpoi cu 
revoluţia-n sac ori lup de mare; de flotă nu mai vorbim, amin) ca să 
ajungem la marinarul „cu cohorta de ţiitoare, cosaşi, bordurişti, aviatori, 
izmenari, plăcintari şi tot soiul de orătănii una mai grozavă decît alta”. 
Pamfletarul Radu Ulmeanu are de unde colecţiona secvenţe de realitate 
„originală” ca şi democraţia, situaţii concurînd absurdul (cu repetiţie). 
 Nu-i România postsocialistă ţara tuturor posibilităţilor pentru 
îmbogăţiţii pe  Filiera Albastră? La noi se vinde  cu 17 milioane lei vechi 
un kil de carne de vacă. Ce-i drept, japoneză, cu hectar personal şi cu 
maseur. La noi, Băsescu îi cheamă „la ţepe” pe corupţi, dar regele 
asfaltului îşi aureşte balcoanele, Hoară poate muta lacul Snagov în pragul 
vilei pe banii primăriei, în timp ce alt primar bate război cu propriul oraş. 
O ţară prosperă economic interbelic a ajuns la sapă şi... lopăţică: presa 
laudă faptul că la Marginea se produc lopăţele pentru îngheţată pe băţ din 
lemn de tei, cu căutare la export. Iar moravurile se degradează în năravuri 
dacă politicianul român, cînd n-are ce fura, îşi fură singur maşina. În 
Jurnal esenţial, an 1984, Monica Lovinescu notează o anume secvenţă 
povestită de Cioran despre Mircea Vulcănescu, atunci directorul 
Vămilor. Invitat la o cină, prietenii îi oferă de băut dintr-o „sticlă 
netrecută prin Vamă”. Ei bine, „Vulcănescu o confiscă”, fapt de 
neimaginat în cleptodemocraţia noastră. 
 Şi pentru că nu prea mai avem ce vinde, iar bonzii şi blondele 
politichiei ne-au înglodat în datorii, ministresa turismului vrea să scoată 
bani din Ceauşescu-mort. Circuitul roşu pe urmele cîrmaciului ar trece 
prin Scorniceşti, Doftana, Primăverii, zidul de la Tîrgovişte... De ce nu şi 
prin domeniul neptunic, loc de întîlnire al fanilor „partidului cu L în 
coadă”, aşadar liberal în coadă? 
 Alte portrete în apă tare din colecţia Radu Ulmeanu? 
Demolatorul de aliaţi (l-aţi recunoscut?) care-i plesneşte ca pe-o Muscă şi 
se joacă ba cu focul, ba cu bocul; adoranta lui Băsescu, Roberta, „cu 
ancora tatuată pe braţ”, înmulţind cristic, ca pe pîini, voturile în 
Parlament şi adjudecîndu-şi coşul cu firimituri; „Boculeţ Voievod”, 
reuşind „să scoată în decor o sută de mii de firme” (primim – constată 
R.U. – plicuri cu somaţii de plată a 50 de bani, timbrate cu 3 lei); Duda  
de România, „principele, – făcut, iar nu născut”,  reprezentant al Casei 
Regale, care se vrea preşedinte de republică. Toate astea, ca pentru a 
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confirma spusa lui Paul Valéry: „La politique consiste à empêcher les 
citoyens de s’occuper de ce qui les regarde”. Şi zău că-i împiedică să se 
amestece în treburi care-i privesc, prin reforme ilogice, topul deţinîndu-l 
cele din sănătate şi din învăţămînt. 
 Pentru Radu Ulmeanu politica e o comedie cu final cunoscut, cum 
spune titlul cărţii. Una cu fibră tragică, însă, şi-n multe perdele (de fum). 
Analistul cunoaşte deznodămîntul; eu, una, nu. Să fie un final cu muzică 
şi aplauze sau cu huiduială? Să aibă happy-end-ul întrezărit de Mircea 
Popa, în revista clujeană „Oraşul”? „Ideal ar fi un referendum naţional 
pentru scoaterea politicienilor noştri în afara legii”. Asta ar sparge, poate, 
„băşica Băsescu”, dar şi celelalte băşici ale malformatei noastre 
democraţii. Pînă atunci, îmi place, ca-n Gogol, să mi-i imaginez pe 
politicieni fără nas. Asta cînd nu mă simt pe peronul gării lui Paler, 
aşteptînd un tren care n-o să mai apară din tunel. 
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Recuperări: 
un interviu  

în două părţi 
 
 
 
 

 
 „Cel mai singur am fost în momentul în care 

aproape că m-am născut ... ” 
 

Ioan Flora în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 
 

Partea I 
(decembrie 1997, Piatra Neamţ). 

 
- Într-un scurt film dăruit televiziunii române de Adam Puslojic, un film 
cu Nichita Stănescu în Serbia, în 1982, eşti foarte aproape de Nichita. De 
fapt, cît de aproape ai (fi) fost de Nichita Stănescu?  
- Am fost într-adevăr aproape, mai aproape decît pare uneori... 
Contribuie la această imagine şi firea mea de memorialist non-agresiv şi 
timid începînd de prin 1974 - 1975 l-am întîlnit pe Nichita în nenumărate 
rînduri, atît la el acasă cît şi la Strunga, la Belgrad, la mine acasă, la 
Ponciovo - atunci eram acolo... Am avut, împreună cu Nichita o mulţime 
de tentative pragmatice, aproape că nici una nu ne-a reuşit. O dată am stat 
la Nichita în casă vreo două săptămîni pentru a traduce o carte a lui 
Adam Puslojic. S-a întîmplat ca Nichita să se sfîrşească din viaţă şi cartea 
să nu fie tradusă. Abia prin 1986 am tradus ce era de tradus şi am adăugat 
partea pe care o tradusese Nichita prin 1966 în volumul „Aripa 
dezaripată"... Nu ştiu dacă e momentul evocării lui Nichita sau cum ţi-ai 
imaginat acest interviu...? 
- Mă gîndeam că Nichita e stare de spirit româno-sîrbească, româno-
europeană, româno-universală încît vorbind despre el vorbim despre noi. 
Nichita iubindu-vă pe voi, poeţii din Banatul sîrbesc a făcut să ne 
deveniţi şi voi intimi, ca poezia lui... 
- Nichita Stănescu s-ar fi vroit ambasador al României la Belgrad. A 
declarat-o, îi plăcea foarte mult această idée, îşi imagina o „poartă a 
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sărutului" pe graniţa româno-sîrbească. Înainte de a-i iubi pe poeţii 
români din Banatul sîrbesc, Nichita s-a îndrăgostit de poezia poeţilor 
sîrbi, de Serbia. Îţi dai seama, în Banatul sîrbesc, Nichita s-a îndrăgostit 
de poezia poeţilor sîrbi, de Serbia. Iar în Banatul sîrbesc sînt vreo 
cincizeci de mii de români şi din mijlocul lor au apărut cîţiva poeţi deloc 
de neglijat. E un adevărat miracol care nu putea să scape lui Nichita 
Stănescu. 
- După emulaţia culturală din Banatul sîrbesc - reviste, premii 
internaţionale, cărţi şi mai ales nume de sciitori adevăraţi - păreţi foarte 
mulţi acolo... Ioan Flora, Adam Puslojic, Petre Cîrdu, Vasko Popa, 
Gătăianţu, Barbu... etc.... iată cîteva nume care îmi vin acum în minte şi 
asta e doar o infimă parte. Valoarea vă face greu de numărat, pentru că 
individualităţile nu pot fi numărate... Asta e!  
- Un fost coleg de liceu de-al meu, profesorul Ioan Berlovan, a făcut 
recent o antologie de poezie a tinerilor din Vîrşeţ. Sînt acolo vreo două 
sute de tineri care publică poezii... E bine? E foarte bine! Poezia 
îmblînzeşte fiara din om... Mi-ar plăcea ca tot omul care reuşeşte să se 
nască să scrie poezie. 
- Te-ai considerat vreodată, în Serbia sau în România, poet minoritar? 
- Niciodată. Cărţile mele au apărut în Serbia în traducere pentru că peste 
tot am declarat că sînt scriitor român şi scriu în limba română. În total am 
vreo şapte cărţi în traducere în limba sîrbă. Cărţile mele au apărut la cele 
mai prestigioase edituri, am luat cele mai importante premii de poezie în 
Serbia şi nu ca minoritar ci ca scriitor pur şi simplu. 
- Valoarea nu se simte niciodată minoritară... 
- Vrei să fac o glumă? Eu sînt instinctiv valoros. 
- Deşi limba română nu e o limbă pentru dialog universal, ea se 
dovedeşte o limbă care poate să intre perfect în dialog cu dumnezeirea şi 
eternitatea... 
- Vreau să te completez... Nici limba în care a fost scrisă Epopeea lui 
Ghilgameş nu a fost o limbă de circulaţie universală. 
- La ce lucrezi Ioan Flora? 
- Bine că n-ai întrebat la ce scriu! Lucrez la mai multe proiecte... în 
primul rînd am „la îndemînă" o carte de poezie intitulată „Medeea şi 
maşinile ei de război", e o carte specială... 
- Şi specioasă? 
- Exact. Pornesc de la o cronică din 1396, „Codex parisinus" şi e de fapt 
o carte pentru trebuinţele milităreşti ale lui Sigismund de Luxemburg 
care în acel moment îşi avea tabăra la Timişoara, tabără înainte de marele 
dezastru de la Nicopole care a survenit în septembrie 1396. Era o carte cu 
sfaturi de război. 
- Crezi că sfaturile de atunci sînt valabile şi astăzi? 
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- Sînt valabile pentru orice comandant care vrea să piardă un război...! 
- Deci pot fi aplicate cu succes de către guvernanţii noştri...! 
- Absolut! Absolut! în plus intervine şi Medeea, în ipostaza ei de vestită 
vrăjitoare dar şi în ipostaza ei de străină. Ar fi o carte despre singurătatea 
vrăjitoarei, despre cruzimea ei şi despre singurătatea străinului. 
- Te-ai simţit undeva singur pe lumea asta? 
- E greu de spus... Nu prea m-am simţit singur. Sînt un tip sociabil. Cel 
mai singur am fost în momentul în care aproape că m-am născut. 
- E un răspuns à la Nichita Stănescu. 
- Da, poate fi o parafrază. 
- Cînd ai citit prima oară pe Eminescu? 
- L-am citit devreme, dar nu l-am priceput devreme... 
- Dar pe Creangă? 
- Şi cu Creangă lucrurile au stat un pic altfel...  Pe  Creangă  l-am îndrăgit 
un pic mai tîrziu, cum e şi firesc, dar se pare că e o dragoste definitivă. 
Întîi mi-am luat licenţa cu Creangă cu „Lumea ca spectacol în opera lui 
Creangă", după care am avut o tentativă de doctorat. Mi-am trecut 
examenele cu brio cu un mare profesor care a fost şi e Zoe Dumitrescu - 
Buşulenga dar nu mai ştiu din ce motive n-am mai terminat doctoratul de 
vreme ce lucrarea era gata iar referatele erau scrise. Probabil că suna 
prost „doctor Ioan Flora"...! 
- Cînd ai fost prima oară la Humuleşti? 
- Prin 1972, într-o toamnă, în loc să-mi dau o restanţă la pedagogie, am 
fugit cu un prieten să facem un periplu moldav. Am dormit la Mănăstirea 
Neamţ o noapte, un călugăr, Agafton, ne-a dat nişte pături să ne învelim 
şi atunci am văzut şi eu cum arată ploşniţele. Nu eram obişnuit cu 
asemenea metafore. 
- Ploşniţa e o virgulă pusă de Dumnezeu între el şi om … 
- Dar e o virgulă al naibii de sîcîitoare. 
- Ce şanse mai acorzi cititorului de poezie? 
- Cititorului?... Are din ce în ce mai mici şanse pentru că, dragul de el, 
autorul de poezie, este din ce în ce mai predispus la mistificări de toate 
felurile, de întins capcane. Aşa că cititorul mai are o singură şansă: de a 
mai citi o dată. Şi tot aşa. 
- Nu crezi că ar trebui să înfiinţăm o Asociaţie a Cititorilor de Poezie 
Liberi şi Independenţi? Sau profesionişti...? 
- Mai ales liberi. Sigur că da! Cu vremea această asociaţie s-ar putea 
transforma într-un partid politic, un partid cu ceva şanse. 
- Ce faci la Piatra Neamţ? 
- La Piatra Neamţ mă întîlnesc cu prietenii şi vizitez singurul meu copil 
care este angajatul Teatrului Tineretului. Şi cred că e foarte bine că e 
angajata T.T.-ului. 



 90

- E o şansă pentru ea sau poate fi o şansă pentru teatru? 
- Eu cred că e o şansă pentru fata mea, Ioana Flora. O şansă pentru o 
tînără actriţă, absolventă a ATF-ului ca şefă de promoţie. Şansa mare e că 
poate juca în două, trei, patru spectacole într-o singură stagiune, o şansă 
pe care alte teatre nu o oferă tinerilor actori. Aceasta e marea şansă. Ce 
înseamnă asta? Un început de profesionalizare. 
 
- Ai scris vreodată în „Cartea de onoare" de la Casa Memorială Ion 
Creangă din Humuleşti? 
- Nu cred! 
- Dacă ai scrie acum, ce ai scrie? 
- M-ai pus la grea încercare. Ar trebui să dau un răspuns sclipitor, nu-i 
aşa? Hai, lasă-mă să ajung pînă acolo din nou, să scriu ceva, cu umilinţă, 
supravegheat îndeaproape de amicul nostru, poetul... Eminescu. 
Inspiraţia de acolo nu poate să semene cu inspiraţia de aici. 
 

Partea a II-a 
(Bucureşti, iunie 2003) 

 
 - Una dintre cărţile tale, care a mai primit şi premiul Uniunii 
Scriitorilor în 1997, se numeşte "Iepurele suedez". Să însemne acest titlu 
şi această trimitere geografică vreo aluzie la "Premiul Nobel", cel care a 
devenit o obsesie a românilor? Cît de aproape eşti tu de Premiul Nobel? 
(Întrebare fără răspuns, doar un mormăit care ar putea fi interpretat ca o 
meditaţie fără sfîrşit la tema propusă) 
- Am fost şi eu, cu ceva vreme în urmă, la Stockholm, chiar în clădirea 
Primăriei, locul în care se acordă premiile Nobel, prin tradiţie. 
Primarul, gazda noastră, habar nu avea că nici un român nu luase 
premiul Nobel, pentru "ceva". Măcar pentru inventarea mersului pe 
jos…! Ce ar însemna un premiu Nobel pentru un autor român, în acest 
moment? 
(Fără răspuns. Doar o mişcare hotărîtă a capului, ceva între mirare şi 
negare) 
- România e considerată ţara cea mai coruptă din Europa. De ce crezi că 
nu s-a încercat coruperea juriului de la Premiul Nobel în favoarea 
vreunui român? Cît crezi că ar fi şpaga pentru obţinerea unui asemenea 
premiu? Cine, dintre români, ar trebui să meargă să ducă şpaga la 
destinaţie? 
(Fără răspuns. Ioan Flora a privit prin mine pînă departe, m-am uitat să 
văd cît e de departe departele văzut de el, dar nu i-am dat de capăt) 
-În contextul globalizării lumii noastre, ce crezi că va conta mai mult, o 
literatură în integralitatea ei sau un autor inspirat? Această punere la un 
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loc, care e globalizarea, nu înseamnă o accentuare a însingurării 
fiecăruia? 
- Răspunsul este următorul: mai mulţi autori "inspiraţi". Cît priveşte 
însingurarea, aceasta e oricum "colectivă", vorba bunului nostru prieten 
Liviu Ioan Stoiciu. 
- Vorbesc criticii de "un substrat magic" al poeziei tale. Crezi că naşterea în două limbi 
şi în două literaturi, cea română şi cea sîrbă, reprezintă o şansă pentru poezia ta? Cît 
şi ce datorezi fiecăreia? 
- S-ar putea ca "substratul magic" pe care îl invoci (sau citezi) să vină, 
dacă vine, dintr-o supradimensionare a realului care a devenit, se pare, 
obsedant în rîndurile pe care le scriu de mai bine de treizeci de ani. E 
drept că m-am format în preajma sau în miezul a două literaturi şi acest 
lucru socot că este benefic mai ales deoarece îţi permite, la o traducere 
sau la o retroversiune provizorie, să identifici punctele slabe, naivităţile 
textului în cauză. Ceea ce nu e deloc neglijabil. Pe de altă parte, n-am 
scris niciodată poezie în limba sîrbă. Am tradus însă mult din această, a 
doua limbă a mea. În sîrbă n-am tradus, iarăşi, decît cinci poezii de 
Eminescu. 
- Cine crezi că va dispărea mai întîi: poetul sau cititorul de poezie? Poţi 
să faci un portret robot al cititorului de poezie din zilele noastre? Spunea 
Borges: "Laudă-se alţii cu cărţile pe care le-au scris; eu mă laud cu 
cărţile pe care le-am citit". Unde te regăseşti mai bine: în tagma 
cititorilor sau în tagma poeţilor? 
- Nu ştiu dacă pot spune cum că poetul şi cititorul de poezie este unul şi 
acelaşi lucru. Sau, mai precis: şi cititorul de poezie scrie sau visează să 
devină poet. în cazul lor nu există decît un singur leac: pămîntul galben.  
 - Ai avut o operaţie pe cord, cu ceva vreme în urmă. Cîtă disperare ţi-a 
dat în plus boala aceea de inimă? Ce preţ are viaţa? Pe ce o poţi 
schimba? 
- Întrebarea-i ilogică: cum ar putea fi supusă inima mea la un supliciu, fie 
el şi benefic, dacă simt din ce în ce mai mult că nu mai am inimă? 
 - Dacă ţi s-ar da ţie să faci un proiect de sfîrşit al lumii, cum ar arăta 
acesta? Cum ar suna "Apocalipsa după Flora"? 
- Ar fi o chermeză, cu sau fără lăutari, undeva într-o poiană, vara, şapte 
zile şi şapte nopţi la rînd, unde o minte luminată ar vorbi neîntrerupt 
despre adevărurile eterne (şi absconse), iar toţi ceilalţi comeseni, o sută, 
l-ar privi cu cinism pe faţă, l-ar scuipa suduindu-l, bînd vinuri alese şi 
reci ca gheaţa. Vorbind doar de ale lor. Vorbind. Vorbind.  
 - Spune-mi, pe scurt, cinci motive pentru care ai ales să trăieşti la 
Bucureşti… 
- Pentru că îl iubesc de cinci ori mai mult. 
 - … dar şi cinci motive pentru care nu-ţi place Bucureştiul. 
- Nu am nici unul. 
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 - Dacă ar fi trăit, Nichita Stănescu ar fi avut mai bine de şaptezeci de 
ani. Tu, care l-ai cunoscut îndeaproape, ai putea să vorbeşti de o 
posibilă evoluţie a lui Nichita în această vreme? Cum s-ar fi mişcat prin 
acest peisaj nou, românesc şi european? 
- Exact aşa cum se mişcă astăzi poezia sa. Cu mici coborîşuri, cu 
staţionări în deşert. Rămînînd, totuşi, în marea ei parte uluitor de vizibilă. 
 - Cît de important e pentru tine să fii scriitor? Dacă n-ai fi scriitor, ce 
altceva ţi-ar plăcea să fii? 
- Nu m-am gîndit niciodată la asta. Probabil, tiran în Siracusa. Un 
nemilos tiran (şi cu mine şi cu alţii). 
 - "Medeea şi maşinile ei de război", ultima ta carte, se bucură de critică, 
probabil că ai şi cititori… Care e "miezul" fierbinte al cărţii? 
- Am vorbit în mai multe rînduri despre această carte a mea, care 
probabil că are şi cititori. Este şi comentată adesea, e adevărat. Miezul ei 
este istoric (cartea a avut, la pornire, drept reper "Codex Latinus …., un 
autor din secolul XIV, care a stat o vreme prin preajma lui Sigismund de 
Luxemburg, la Timişoara, se pare. Istoria, războiul, puterea. Cruzimea. E 
cruzimea Medeei. Mai pot spune că a fost deja tradusă în cîteva limbi: 
engleză, franceză, sîrbă…  
 - Un poem de-al tău are un titlu oarecum ciudat: "Cocoşul de Neamţ". E 
vorba de un cocoş giruetă? Care e povestea acelui cocoş care s-a făcut 
metaforă şi nu… ciorbă? Doamne, fereşte! 
- Povestea acestui poem se "povesteşte" de la sine în chiar textul 
omonim. E legată, oricum, de o scurtă şedere a mea în Neamţ. Şi de o 
reintrare, după mulţi ani, a memoriei în drepturile ei fireşti. 
 - Eşti "funcţionar" la Uniunea Scriitorilor… Cît de mult îţi respectă 
funcţia confraţii? Cît de sus poţi să-i priveşti pe confraţi? Cîtă nevoie are 
scriitorul român de Uniune?  
- Poate că o şi respectă, nu ştiu. Cert e, însă, că privirea mea vine, cel mai 
adesea, din perspectiva broaştei, nu a condorului. Asta ţinînd, evident, de 
firea omului. Cît priveşte nevoia scriitorului român de Uniune, asta 
vizează opţiunea fiecărui membru în parte. USR nu ţine neapărat să 
inoculeze cuiva ideea cum că acesta ar avea nevoie neapărat de Uniune. 
Sîntem o organizaţie de breaslă şi facem atîta cît putem pentru membrii 
noştri.  
 - Care sînt proiectele tale literare (culturale) pentru care mai ai nevoie 
de trei vieţi? La care dintre ele lucrezi acum? 
- Un roman. O carte de poeme. Visez şi la un şevalet şi la un geamantan 
de culori şi pensule. Şi la o linişte, fie ea şi sporadică. 
- Lasă un vers sau un poem, cînd tocmai eşti pe cale să scapi de 
întrebările acestui dialog… 
- Voi cita: "Cînd voi fi liniştit, voi scrie un vers…". Şi mai departe, 
înfruptă-te din cîte poezii pofteşti. Iată, cîteva ... 
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„Cădeau bufniţele argintii ca nişte stele pe câmp, 
 sălbatice şi gâtuite de alice. 
Le culegeam de prin buruieni şi desişuri, 
 potrivindu-mi-le pe la şolduri şi brânci. „ 

 
 
 

Poeme de Ioan Flora 
 

Omul de pe casă 
 
Era unul pe casă, de meşterea burlane şi ţigle şi cuiburi 
de bufniţe şi cocostârci. 
- Vezi să nu cazi de-acolo, îi tot spuneau sătenii 
cu vălătuci şi pălării acoperindu-le auzul. 
 
- Uşor de zis, le răspundea el, privind fix înspre munţi, 
dar şi de cad, tot în pământ m-opresc! 
 
Râdeau pălăriile de el, în timp ce urca liniştit 
pe axa imaginară a privirii, 
coborând, 
subţiindu-se de-a dreptul. 
 
- Numai în sus să n-o iau, mai spuse omul nostru, 
acolo nu mai e capăt! 
 

 
Elogiul toleranţei 

 
Mergeau impasibili pe stradă, unul pe partea însorită, 
 celălalt pe partea umbrită, adevărul şi minciuna. 
Amândoi erau îmbrăcaţi la fel: pantaloni gri şi largi, 
 cu manşetă, cămaşă albă, dantelată, şi joben. 
Adevărul purta deschisă (indiferent de vreme, indiferent 
 de anotimp) o umbrelă albă, minciuna - o umbrelă roşie. 
Adevărul avea un ochi albastru şi altul negru, minciuna 
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 un ochi negru şi altul albastru. 
 
 Mergeau aşa pe stradă, trecând unul pe lângă celălalt, 
  fără să clipească, fără bună ziua. 
 Şi totuşi, de fiecare dată când se aflau unul în dreptul 
  celuilalt, din ochiul albastru al adevărului, dar şi din ochiul 
  cel negru al minciunii picurau câte trei lacrimi 
  ca nişte şuviţe apoase de foc; picurau câte trei perechi de lacrimi 
  şi pe partea însorită a adevărului începea să plouă, 
  iar pe partea minciunii începea să ningă. 
 
 Uneori treceau unul pe lângă celălalt fără să-şi dea seama 
  şi atunci, în loc de trei, picurau din ochii lor şase perechi 
  de lacrimi şi unde cădeau, acolo făceau gaură-n asfalt. 
 O singură dată, pe partea adevărului 
  ai fi putut zări o umbrelă roşie, iar pe partea minciunii, 
  o umbrelă albă, din ochiul adevărului picurând 
  în loc de lacrimi, stropi de întuneric, 
  iar din ochiul minciunii - pietre topite, rostogolindu-se 
  până spre seară la deal. 
A doua zi însă, totul reveni la normal: umbrelele, două, 
 circulau în sensul stabilit, lacrimile picurau la momentul oportun, 
 peste umbrela albă ploua de zor, 
 peste umbrela roşie ningea de zor, 
 stăruia şi pe mai departe un anotimp nedefinit şi suspect, 
 iar lacrimile, 
 unde cădeau, acolo făceau gaură-n pământ, marcând fiecare 
 câte-un popas în deşert. 
 

 
Stele pe câmp 
 
Cădeau bufniţele argintii ca nişte stele pe câmp, 
 sălbatice şi gâtuite de alice. 
Le culegeam de prin buruieni şi desişuri, 
 potrivindu-mi-le pe la şolduri şi brânci. 
Şi cum nu erau atinse decât de o moarte vagă şi albă, 
 începuseră să bată aprig din aripi, din inimi şi din idealuri, 
 iar eu simţeam că mi se surpă ţărâna sub picioare, 
 că zbor de-a binelea, 
 că însuşi miezul cerului e pe-aici, pe-aproape. 
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De aterizat, n-am putut ateriza decât 
 după ce rupsesem, 
 cum ai culege ciuperci şi pere zemoase toamna, 
 gâtul celor patruzeci de păsări de vis şi omăt. 
 
Cădeau stele ca nişte bufniţe pe câmp, sălbatice 
 şi gâtuite de alice.      
 
 
Discurs asupra Struţocămilei 
 
Ea nu-i nici vultur, nici castor, nici câinele mării, 
 ea nu-i nici bâtlan, nici uliu, nici coţofană, 
 nici inorog, 
 nici nevăstuică, 
 nici căprioară de Arabia; 
 ea nu-i nici dropie, nici cămilă cu două picioare, 
 nici struţ cu aripi şi pene, 
 nici porumbel şi nici căţelul pământului; 
 ea se mişcă anevoie printre munţi mişcători, 
 prin câmpii nestatornice ca nişte planuri şi fiind 
 o idee doar 
 de pasăre cămilită şi de cămilă păsărită în acelaşi timp, 
 
 vântul deşertului n-o poate sălta 
 de-un cot de la pământ. 
Ea-i pasăre de apă şi peşte de aer totodată, prinzându-se 
 în năvoade ca scrumbiile albastre. 
 
Ei i se pot atribui 
 cap de hârtie şi creieri de aramă, 
 şi coarne, spre a putea fi mai uşor prinsă în plasă. 
Ea-i oarecum ignorantă 
 când e vorba de categoriile loghiceşti, 
 ea-i alcătuită din pene şi copite 
 şi mai ales din aripi sfrijite şi nu figurează 
 în nici un bestiar, de la egipteni încoace. 
Ea râde şi nu râde, 
 dar de zburat sigur nu zboară, astfel încât 
 ar fi impropriu să-i zicem ptinon, sau holf, sau tair. 
Şi totuşi: 
 “Orice dihanie cu două picioare, cu pene şi ouătoare 
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 este pasăre. 
Struţocămila este cu două picioare, cu pene şi ouătoare. 
Struţocămila este un soi de pasăre, deci. 
Pasăre este Struţocămila, 
 pasăre este, 
 pasăre este Struţocămila, dihania aceasta, 
Struţocămila este pasăre. 
 
Pasărea aceasta şi dihania aceasta este Struţocămilă. 
 
Pasarea se ouă ouăle sunt ale păsării. 
Struţul se ouă, ouă are struţul. 
Pasăre este, deci, struţul. 
 
Pasărea are pene. 
Struţocămila are pene. 
Iată, deci, că Struţocămila este pasăre.” 
 
Ea nu-i şi nu-i şi nu-i nici nevăstuică, nici bâtlan, 
 nici dropie, nici struţ, nici cămilă, 
 ea fiind o idee doar de pasăre cămilită, 
 o idee de cămilă păsărită, 
 de trestie pe malul mării cu o sută de vârfuri, 
 întunecând soarele şi partea trupului cea roditoare. 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă. Cele două interviuri/ dialoguri au fost realizate în două momente 
diferite şi au fost publicate în presa locală din Neamţ. Recuperarea lor, 
integrală, e un omagiu adus unui mare poet român şi european. (A.A.G.)  
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„El reprezintă cazul scriitorului român care, abia 
după ce dobîndeşte renume internaţional, începe să 
aibă receptare şi influenţă în literatura sa.” 

 
 
 
 

Alexandru Macedonski -  
prin limba franceză spre sine 

 
un eseu de Dumitru Chioaru 

 
 După ce în 1883 publicase infama epigramă adresată lui 
Eminescu în momentul îmbolnăvirii acestuia, Alexandru Macedonski a 
stîrnit în mediul literar/ cultural românesc reacţii foarte ostile. Simţindu-
se damnat şi proscris în literatura română, el s-a hotărît să-şi schimbe 
soarta, plecînd în 1884 din ţară şi stabilindu-se la Paris, pentru a se 
afirma ca poet de limbă franceză. La ora plecării, deşi publicase două 
volume: Prima verba (1872) şi Poesii (1882), Macedonski era un poet 
minor format în cultul paşoptiştilor Heliade, Bolintineanu, Alecsandri 
ş.a., dar avea deja un nume cunoscut mai ales ca director al revistei 
Literatorul, apărută în 1880, cu un program de adversar al Junimii 
germanofile a lui Maiorescu şi de apărător al tradiţiei romanice a 
literaturii noastre. Ajuns în capitala Franţei, unde s-a stabilit în Cartierul 
Latin, poetul român frecventa – spicuim din fundamentala monografie 
Viaţa lui Alexandru Macedonski de Adrian Marino(1 – redacţiile 
revistelor şi editurile, cenaclurile şi cafenelele boemei literare, asumînd o 
figură de dandy, cu lornion şi pălărie cu boruri largi, amator de lux 
vestimentar, deşi în condiţii materiale precare, şi de discuţii spirituale, 
ceremonioase şi rafinate. Problemele financiare îl constrîng să se întoarcă 
în 1885 în ţară, dar păstrează relaţiile cu scriitorii şi jurnaliştii cunoscuţi 
la Paris, publicînd poezii scrise în franceză în diferite reviste din Franţa, 
Belgia şi România, pentru ca în 1897 să-i apară la Bucureşti volumul 
Bronzes. El revine la Paris după ce, vreme de 20 de ani de luptă literară, 
s-a impus ca poet în aceeaşi atmosferă ostilă din ţară, dar înconjurat de 
tot mai mulţi admiratori şi discipoli, pentru a publica Le calvaire du feu 
(apărută în româneşte cu titlul Thalassa) în 1906, care bucurîndu-se de 
un oarecare succes ca roman erotic şi, totodată, exotic. Între 1911 şi 
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1912, într-o altă şedere pariziană, Macedonski a încercat zadarnic să-şi 
lanseze piesa Le fou? Şi, după un nou eşec în tentativa de a cuceri Meka 
poeziei şi a artei moderne din 1913, s-a întors dezamăgit acasă, trecînd de 
la francofilie la francofobie. 

În Franţa, numită în dedicaţia volumului Bronzes „singura patrie 
a intelectualilor”, Macedonski căuta atmosfera de emulaţie culturală  
gloria literară de care nu avea parte în ţara sa. Momentul în care el sosea 
în capitala Franţei coincidea cu naşterea simbolismului, făcînd din Paris 
centrul mondial al poeziei şi artei moderne. Deşi a frecventat saloanele 
lui Mallarmé şi Moréas, el n-a avut acces decît la reviste obscure, dar La 
Wallonie din Liège a lui Alfred Mockel şi La revue du monde latin din 
Paris sunt printre promotoarele simbolismului european. Macedonski se 
fălea în cercurile de admiratori şi revistele favorabile din ţară cu 
apartenenţa la Académie des Muses Santones, o asociaţie literară cu 
sediul la Royan, în al cărei Bulletin Officiel publica şi el sporadic. În 
ciuda mistificărilor sale, poetul român s-a bucurat totuşi de primirea sau 
atenţia unor poeţi ca Paul Fort, animatorul întîlnirilor de la Closérie du 
Lilas, Jean Richepin, Georges Rodenbach, Maurice Rollinat şi misticul 
Joseph Péladan, prozatorul exotic Pierre Loti, criticul Emile Faguet, 
muzicologul Jules Combarieu ş.a. Volumul Bronzes, prefaţat de 
Alexandru Bogan-Piteşti, un aventurier pasionat de artă cu relaţii în 
multe ţări europene, a fost trimis la scriitori şi reviste din străinătate, fiind 
recenzat în Mercure de France de Pierre Quillard. Autorul se simţea 
răzbunat. Nerecunoscut în ţara sa, Macedonski se mîndrea cu statutul de 
poet european, ridicat în slăvi de grupul său de admiratori.  

El reprezintă cazul scriitorului român care, abia după ce 
dobîndeşte renume internaţional, începe să aibă receptare şi influenţă în 
literatura sa. „Nici un român n-a dus mai departe şi mai sus numele ţării 
sale”, exclamă Macedonski într-un acces de megalomanie care-l făcea să 
se închipuiască printre nemuritorii poeţi ai Parnasului contemporan, 
asemuindu-se „aci cu Victor Hugo, aci cu Byron, aci cu Leconte de Lisle 
sau Baudelaire”(2. De fapt, el nu era decît unul dintre numeroşii poeţi 
atraşi din toate colţurile lumii în centrul ei, unde dobîndeşte o faimă 
efemeră, mai degrabă imaginară decît reală, dar această experienţă a fost 
deosebit de fertilă în evoluţia poeziei sale şi în promovarea 
modernismului în spaţiul cultural românesc.  

Structural romantic şi continuator al paşoptismului ca şi 
Eminescu, Macedonski  a fost însă mai receptiv la moda artistică, 
contactul cu literatura franceză a vremii sale fiind foarte fructuos. După 
ce în primele două volume poetul se afirmase ca un revoltat  romantic 
byronian, fără a depăşi în valoare pe contemporanii săi postpaşoptişti de 
acelaşi tip Ion Catina şi Grigore Grandea, prin contactul cu fenomenul 
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naşterii poeziei moderne în Franţa, alchimia lui interioară s-a împlinit în 
poezia scrisă în limba română, ca urmare a experienţei de a scrie în 
franceză, printr-o sinteză de clasicism, romantism şi simbolism de nivelul 
marii poezii, făcînd din el – ca să folosesc sintagma din titlul recentei 
cărţi a lui Nicolae Oprea – un „poet trivalent”(3. Macedonski a devenit 
cealaltă figură tutelară din a doua parte a secolului al XIX-lea, care a 
contribuit decisiv la formarea limbajului poetic românesc. Dacă 
Eminescu încheie epoca romantică, odată cu care s-a consolidat poezia 
specific naţională la nivel universal prin influenţa – spre a vorbi în 
termenii lui Lucian Blaga din Trilogia culturii – catalizatoare a culturii 
germane, Macedonski deschide, continuînd tradiţia romanică prin 
asumarea influenţei modelatoare a culturii franceze contemporane, calea 
de afirmare a modernismului românesc. 

Comparatistul Charles Drouhet, în studiul Influenţa franceză în 
poezia lui Macedonski din 1940, reformulează o idee enunţată în treacăt 
într-un studiu mai vechi despre Cultura franceză în România (1920), 
conform căreia „Macedonski reflectă toată mişcarea poeziei franceze din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea”(4, deşi insistă mai mult asupra 
influenţei romanticilor din prima jumătate de secol, Hugo şi Musset, 
decît a generaţiei lui Baudelaire, care a revoluţionat poezia franceză la 
mijlocul secolului, marcînd parnasianismul şi anticipînd simbolismul. În 
schimb, Basil Munteanu în Panorama literaturii române are o 
perspectivă mai cuprinzătoare, considerînd că „opera şi ideologia acestui 
poet rezumă numai ele principalele momente ale literaturii franceze a 
veacului, de la Victor Hugo şi Musset, la Baudelaire şi Rollinat, de la 
Gautier şi Banville la Leconte de Lisle şi Hérédia”(5. Mai mult, el 
răstoarnă perspectiva insistînd asupra influenţei parnasienilor şi 
simboliştilor cărora „le datorează concepţia despre arta poetică” şi citînd 
aprecierea calităţilor de tehnician al versului făcută de Pierre Quillard în 
recenzia din Mercure de France la volumul Bronzes: „un om a cărui 
limbă şi tehnică fără de cusur ar putea sluji drept exemplu majorităţii aşa-
zişilor poeţi francezi”(6. 

Arta poetică macedonskiană s-a lămurit , aşadar, în contact cu 
parnasianismul şi simbolismul, fiind exersată mai întîi în franceză prin 
imitaţia meştrilor şi abia apoi în româneşte, unde ajunge ca în volumele 
Excelsior (1895) şi Flori sacre (1912) să-şi dea măsura originalităţii sale 
de viziune şi expresie. A fost necesară experienţa scrisului într-o limbă 
rafinată în cîteva secole de literatură şi în care s-a exprimat mai întîi 
modernitatea, pentru ca Macedonski să-şi manifeste întreg potenţialul 
creator. Scriind în Literatorul articolul-manifest Poezia viitorului 
(1892), Macedonski dovedeşte o înţelegere personală a simbolismului 
care n-ar exista decît însoţit de instrumentalism, conform căruia – spune 



 100

el continuînd ideile lui René Ghil din Traité du verbe – „sunetele joacă 
rolul imaginilor”(7. Mai mult, el are conştiinţa autonomiei verbale a 
poeziei moderne care „şi-a creat în fine un limbaj propriu, limbaj în care 
se simte în largul ei”, marcînd „ultimul cuvînt al geniului omenesc”. 
Poezia viitorului, aşa cum a practicat-o inegal Macedonski în volumele 
maturităţii deja menţionate, ca şi în postuma Poema rondelurilor, „nu 
va fi decît muzică şi imagină, aceste două principale sorginţi ale ideii”. În 
realizarea acestei poezii, el mută accentul de pe lumea cugetării pe cea a 
simţurilor, subliniind într-un articol publicat în Liga ortodoxă în 1896 că 
„se poate zice chiar că poezia nu este decît o exagerare a lor”(8. Acesta a 
fost programul său estetic, care a marcat nu numai naşterea 
simbolismului românesc, ci şi al modernismului în sensul larg al 
termenului, asumat de poeţii formaţi sub influenţa sa de la Ştefan Petică 
pînă la George Bacovia şi Tudor Arghezi. 
 Sînt de acord cu Mihai Zamfir că Macedonski n-a fost un scriitor 
bilingv propriu-zis, atîta vreme cît multe dintre poeziile sale în limba 
franceză sunt versiuni ale unora scrise în română: Le vaisseau fantôme, 
L’onde rose, Volupté, Névrose, Haine, La chaumière, Rire, Esquise 
intime etc. Dar există şi unele poezii care au fost scrise mai întîi în 
română, precum Le steppe, L’avatar, Mai, Leurre etc. şi apoi transpuse 
în româneşte. Tot aşa cum altele: Crépuscule romain, Halte dans 
Taras-Boulba, Le voyou, Paris-Cauchemar etc. au rămas numai în 
variantă franceză. Exegeţii lui Macedonski au identificat şi modelele 
tematice sau stilistice ale unor poezii: Email sur or trimite la volumul 
Emaux et camées de Théophile Gautier, Le Faune et L’Elu, la Poemès 
antiques de Leconte de Lisle, Crépuscule romain, Avatar, 
Ramsésside, la Trophées de  José Maria d’Hérédia, încît luate ca imitaţii 
ar pierde şi mai mult din valoare. Sonetul Avatar  este un bun exemplu 
de virtuozitate tehnică în franceză, iar în româneşte, de expresivitate 
poetică, încadrîndu-se printre cele mai frumoase poezii macedonskiene. 
Scris mai întîi în franceză şi publicat în 1895 în Journal des débats din 
Paris, acest poem inclus în volumul Bronzes apare în limba română abia 
în 1898, în Românul literar, cu titlul Sonet antic, pentru a deschide apoi 
volumul Flori sacre din 1912 cu titlul Avatar(11. Comparaţia dovedeşte 
că varianta românească păstrează forma fixă a sonetului, viziunea 
transmigrării sufletului şi erudiţia culturală a discursului din originalul 
francez, dar elimină cuvintele de umplutură, ca de pildă „an bissextile”, 
sau înlocuieşte unele versuri mai puţin inspirate cu altele. Varianta 
românească conţine versuri noi precum „Dar Tibrul printre dealuri curgea 
ca printr-un rai”, care ia locul versului francez „L’air était pénetré d’un 
arôme subtil” sau „Au curs de-atunci noiane de veacuri păgîneşti” este 
înlocuitorul mai puţin potrivitului vers pentru  atmosfera lumii romane:  
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„Où semblaient se mirer les blonds sphinx de Memnon”. Iar a doua 
catrenă: „ Vorbi în al meu sînge al patimilor grai/ Eram atletul plastic 
întors abia din castre/ Ş-am pus, sub piept zdrobind-o, cînd lung o 
sărutai/ Jeraticul de buze pe florile din astre” este aproape în întregime 
diferită faţă de strofa corespunzătoare din franceză: „Vibrant, j’en aspirai 
le parfum volatil/ Dans mon sang jeune et fier courut comme une lave/ Et 
de la fleur d’antan revit toujours suave/ La trace du pollen que lança le 
pistil”, toate aceste modificări contribuind la plasticizarea ideii şi la 
curgerea muzicală, cu mlădieri senzuale, a discursului. 
 În volumul Bronzes, sub titlul Névrose, cu dedicaţie lui 
Mallarmé, este inclusă şi poezia În atelier, care a apărut prima dată în 
versiune românească în Revista literară din februarie 1886 şi după aceea 
în transpunere franceză în revista La Wallonie din luna octombrie a 
aceluiaşi an, cu titlul Hystérie. Poezia este inspirată, prin viziunea 
pactului satanic pentru artă, mai degrabă de Baudelaire decît de 
Mallarmé. Tudor Vianu, comentînd în studiul acordat poetului şi alte 
poezii ca Imn lui Satan sau În noapte scrise de Macedonski sub 
influenţa lui Baudelaire, consideră că „satanismul a fost pentru poetul 
nostru ca o eflorescenţă firească. Exemplul lui Baudelaire n-a putut decît 
să solicite o tendinţă preexistentă”(12. Scriind În atelier în româneşte, 
Macedonski exprimă o mai veche obsesie a sa, pe care lectura volulului 
Les fleurs du mal de Baudelaire a detabuizat-o. Versiunea franceză nu 
este o simplă traducere, ci o recreare a originalului în codul altei limbi. 
Macedonski se îndepărtează în versiunea franceză de original, mai ales în 
strofa a treia, creînd imagini mult mai şocante decît în română, dovadă că 
poetul ştia că în limba de adopţiune îşi poate permite o libertate mai mare 
de expresie decît în cea maternă. Versul „Archange flamboyant 
d’éjaculations” dezvăluie priapismul ce străbate poezia lui Macedonski, 
într-o expresie ce depăşeşte satanismul baudelairian, anticipînd violenţa 
verbală a avangardei. Acest vers care lipseşte din structura variantei 
româneşti arată cît de conştient era poetul de diferenţa dintre cele două 
limbi şi culturi. În franceză, el depăşeşte convenţii pe care nu le poate 
încălca în limba română din raţiuni culturale. Şi totuşi, versiunea 
românească curge mai natural decît cea franceză, în care discursul dă 
impresia de artificialitate. Şi comparaţiile s-ar putea înmulţi, oferind 
aceeaşi constatare că variantele franceze ale poeziilor sunt inferioare 
estetic celor româneşti. 
 În concluzie, partea pozitivă a experienţei bilingvismului în cazul 
lui Alexandru Macedonski este că, scriind fără a excela în franceză, el a 
ajuns să fie cu adevărat creator în limba română. 
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(Din volumul Bilingvismul creator, în curs de apariţie) 
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Christian Schenk  -  60 
 
 
 
 
 

 
Dincolo de moarte 

 
Mi-e inima bolnavǎ de cutremur 
şi sufletul îmi este adormit 
cu capu-n poala cǎrnii ce îmi arde. 
 
Mi-e visul viu dar creierul pe moarte, 
iar eu m-ascund încet în mine. 
(Sau m-aş ascunde cât mǎ caut). 
 
Dar unde sunt, în care parte 
a sufletului sǎ mǎ aflu 
când aripile zbor fǎrǎ vǎzduh, 
când aripile zbor fǎrǎ pǎsǎri? 
 

Pe strǎzi 
 
Pe strǎzi 
tristeţea umblǎ-n patru labe; 
ce bine cǎ-i zǎpadǎ, 
nu se aude 
cum ghearele se-afundǎ-n ea 
şi trecǎtorul surdomut 
o poartǎ. 
 

Când serile 
 
Când serile coboară  
peste vise 
lumina se-mpleteşte 
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cu adâncul, 
pǎdurile se duc 
plângând prin vreascuri, 
mormintele 
adorm 
pentru cei noi. 
 

Groapa 
 
Mǎ simt o groapă 
pe asfaltul desfundat 
în care picurǎ 
coşmare de-ntuneric. 
 
Roţi uriaşe-mi scormonesc adâncul 
din care-mproaşcǎ 
glodul la luminǎ 
rǎrindu-mi fiinţa 
şi lǎrgindu-mi malul. 
 
Mǎ simt pe asfaltul desfundat 
o groapǎ 
în care roţi scafandre-mi 
tulburǎ visarea. 
 

La gura  amintirilor 
 

Fugi, calule, 
şi vezi-ţi de-ale tale! 
dǎ bice birjei, 
lasǎ-mǎ pe jos. 
De ce mă vrei 
urcat 
pe coama caprei 
când eu 
mǎ vreau adulmecat de strǎzi? 
 
Fugi, calule, 
şi lasǎ-mi amintirea 
acelui frâu 
pierdut 
de un Orfeu. 
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Obsesie 
 
Cred c-am încercat o datǎ 
sǎ respir noapte; 
şi mi-a reuşit. 
 
Noaptea m-a umplut pânǎ-n rǎrunchi! 
 
Am plutit printre stele, 
am sǎrutat luna, 
am rǎsfoit nocturnele frunze 
ale copacilor seculari… 
 
Dar au venit zorii şi m-am sufocat. 
 

Pierdut în viaţǎ 
 
De generaţii port în mine duhul 
uitat de cei ce îşi pierdurǎ carnea. 
Un câine m-a muşcat, 
dar muşcǎtura 
a clǎmpǎnit în vid 
şi-apoi s-a stins. 
 
Unde-am rǎmas 
o, tu câine pribeag? 
Unde-am rǎmas 
sǎ-mi muşti 
prigoana vieţii? 
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Radu Florescu  -  50 
 
 
 
 

 

Călătoria 
 
nu era zi în care cenuşa să nu înflorească sub unghii. 
eram în plină viaţă mai mult adormiţi 
şi poate săraci cînd pe tot cerul zburau 
fraţii noştri mai mari. 
ne bucuram dar numai atunci moartea 
intra în carne şi primea adăpost. 
un timp ne-am iubit 
un timp am crezut că cine adulmecă poate fi fericit. 
dar zilele veneau cu cenuşa sub unghii 
cu fraţii noştri mai mari cutreierînd 
sub stele stinse. despre tinereţea mea 
nu spunea nimeni nimic. 
 

* 
 

stăpînit de nelinişte nu mai am nume.  
o ploaie amară îmi spală faţa 
o apă dulce îmi inundă fereastra între răsărit şi apus. 
pe drumul de piatră nu văd nici o urmă 
în aerul din jur urme de oameni şi case. 
văd soarele printr-un hublou de scînduri şi ferigi 
şi sînt fericit. 
 

Ziua cea bună 
 
cu speranţa că ziua va începe cu tine 
triumfi melancolic aidoma unui rege prin 
distileriile cerului. 
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ziua cea bună contemplă imensa faţă a lumii 
acoperită de cuvinte umilinţă moarte 
semne adînci pe chipul meu palid. 
semne adînci ce urcă încet prin sînge şi oase 
în noaptea plină de gratii. 
 

Un singur cuvînt 
 
un singur cuvînt mă mai desparte de tine. 
nu-l rostesc. din cer cad mierle îngheţate 
freamătă cîmpul în faţa atîtor primejdii 
se întîmplă ca tocmai acum 
într-un efort aproape suprem să-mi ridic 
mîna spre tîmplă. 
simt muşcătura năprasnică 
mireasma morţii într-o baltă de sînge. 
 

 
Poem în zorii zilei 

 
inima mea plină cu miresme de flori de arnică 
aşteaptă retrasă adînc în spatele sternului zorii zilei. 
e atît de uşor de înţeles că noaptea 
nu-i place atunci cînd visele lucrează în schimburi. 
uneori în tumultul zilei 
o mînă uriaşă îmi întoarce viaţa pe dos 
îmi ridică umbra grea a trupului 
o plimbă pe străzi într-o veche trăsură 
nimeni nu ştie încotro se îndreaptă 
cine mînă caii trufaşi pe sub ploaia de stele. 
atunci cînd inima mea nu va mai fi 
adînc ascunsă în spatele sternului 
va şovăi pentru o clipă inima ta. 
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 „Fluieram vesel, ziua avea gust de iarbă fragedă, vrăbiile 
înviorau aerul dimprejur, făcîndu-l să-mi ţiuie în urechi. 
Am dus armăsarul în grajd, l-am legat strîns de belciugul 
ieslei, să nu scape şi să facă vreo stricăciune vecinilor.” 

 
 
 
 

Flori de cireş 
 

o proză de Costel Stancu 
 
 Ieşisem, de puţin timp, din puşcărie. Era zi de tîrg. Lume puhoi, 
dezmorţită după o iarnă lungă, geroasă de îngheţase sămînţa în ouă. Aerul 
mirosea a balegă de vită şi a subsuoară de om. Eram atît de strîmtorat încît 
mîinile îmi intrau în buzunare pînă deasupra de cot şi încă mai rămînea loc 
destul. Umblam printre vînzători şi cumpărători de toate soiurile, 
preocupaţi să ciupească unul din avuţia celuilalt. Eu dintr-a lor. Furatul era 
împotriva firii mele, însă nu aveam de ales. După douăzeci de ani trăiţi în 
carceră, ruşinea dispare. Foamea nu! Pînă o să găsesc de lucru, cu ziua, 
prin gospodării bogate, am hotărît să-mi calc pe suflet, aşa că iată-mă 
interesat de preţul bucatelor, al orătăniilor ori trufandalelor. Detestam 
cerşitul, apucătură de om nevrednic ce aşteaptă să lingă firimiturile de la 
ospăţul altuia. 
 În timp ce mă preocupa alegerea, cu grijă, a  păgubitului, am simţit 
cum se agăţau de mine privirile pline de neastîmpăr ale unui bătrîn. Un 
confrate hoţ, ori mai degrabă un cerşetor scîrnav, am gîndit. Faptul că mă 
alesese tocmai pe mine, recunosc, mă flata. Să mă amuz, am întins pasul. 
Străinul gîfîia în spatele meu. Am scos untul din el, sucindu-l şi răsucindu-
l prin toată curtea tîrgului, pînă ce, abia răsuflînd, urmăritorul s-a aplecat 
cu mîinile proptite pe genunchi, implorîndu-mă să stau locului.   
 - Greu se cîştigă o pîine cinstită! l-am luat eu din scurt. 
 - Greeeu, s-a căznit el să-mi răspundă. M-au trecut apele, măi 
creştine, unde fugi aşa, că doar nu te omor? 
 La auzul acestor vorbe, şira spinării mi s-a încreţit. L-am privit 
bănuitor, obrazul său dădea să-mi pară cunoscut. Pe dracu! M-am scuturat 
ca şi cum aş fi fost năpădit de furnici: oamenii mai aduc unii cu alţii!  
 - Îţi propun un negoţ, a glăsuit individul. Te văd bărbat puternic, 
dezgheţat, n-aş fi oprit pe oricine, la nimereală… 
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 Hotărît lucru, negoţ îmi trebuia mie! N-avem după ce bea apă, iar 
ciudatul negustor mă lua drept client ideal pentru marfa sa. 
 - Păi, să vedem! am intrat eu în joc. Oricum, pînă nu mă 
descotoroseam de incomodul personaj, cealaltă afacere trebuia amînată. 
 - Îţi vînd un armăsar? a trecut el direct la ce îl apăsa.  
 M-am crucit. Am crezut că mă ia peste picior, dar pînă să mă 
dezmeticesc, bătrînul m-a apucat de încheietura braţului stîng, tîrîndu-mă 
la marginea tîrgului, unde, legat de un cireş înflorit, fornăia un armăsar 
negru, cu coama şi copitele albe. Cînd şi-a văzut stăpînul, a smucit 
căpăstrul şi o ploaie de flori i s-a aşternut pe spinare şi crupă, făcîndu-l să 
pară ireal. Bătrînul i-a potrivit ciucurul de păr din frunte, răzleţit de vînt, 
nările animalului au tremurat uşor, pieptul i s-a potolit. Am măsurat oferta 
dintr-o ocheadă, făcea mulţi bani. 
 - Ţi-ar prinde bine, a opinat proprietarul. Nu îl dau la nevolnici. De 
cum te-am zărit, m-am luminat. Uite, ăsta  e omul meu, mi-am zis, se 
potriveşte de minune cu Catran. Catran îl cheamă. L-am crescut cu mîna 
mea, e învăţat la călarit, chiar dacă e armăsar. Nu l-aş vinde, dar am 
îmbătrînit şi, uneori, nu-l mai pot struni. E tînăr, cinci ani, uite-i dinţii. Îl 
vrei? a întrebat el deschizînd gura bidiviului.      
 - Cît ceri?  
 - Ne înţelegem noi, nu iau pielea de pe tine, oameni suntem, nu? Ar 
fi, totuşi, un necaz. Eu te-am ales după gustul meu, considerînd că vă 
potriviţi,  rămîne de văzut în ce fel îi va conveni lui… 
 Moşul era ţîcnit? Dobitocul e dobitoc, pui şaua pe el sau îl înhami, îi 
dai bice şi îţi faci treburile, nu-l întrebi dacă te place. Astfel a rînduit 
Dumnezeu. 
 - Atunci cum procedăm? am insistat eu, dîndu-mi seama că lungisem 
prea mult negocierea. Mulţimea se rărea vizibil, îngreunîndu-mi sarcina 
iniţială. 
 Armăsarul şi-a frecat botul de umărul stăpînului său, iar acesta, la 
rîndu-i, l-a cuprins între ambele palme, mîngîindu-l. Scurta intimitate 
dintre cei doi mi-a alungat presupunerea că aveam în faţă un hoţ de cai.  
 - Uite cum facem, a explicat omul întorcîndu-se înspre mine, ţi-l dau 
o săptămînă de probă, fără bani, pe încredere. De s-o obişnui cu tine, îl 
păstrezi, de nu, înseamnă că m-am înşelat şi caut pe altul… 
 - Cum… pe încredere? am bîiguit eu. 
 - Dacă nu te place, rupe el hăţurile şi se întoarce singur acasă, n-
avea, tu, grijă. Eşti localnic, nu-i aşa? 
 Am încuvinţat din cap. Bizarul necunoscut mi-a încredinţat cureaua 
căpăstrului, aducîndu-mă cu picioarele pe pămînt. Atunci mi-am dat 
seama ce plocon îmi picase.  
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 După despărţirea de bătrîn, am ieşit pe poarta tîrgului cu inima 
uşurată, trăgînd după mine animalul greu cît un bolovan. Nu se 
împotrivea, dar nici nu părea grăbit să mă urmeze, parcă mi-ar fi bănuit 
gîndurile necurate. Căci, ce altceva puteam face cu preţiosul dar ce-mi 
căzuse din cer, decît să-l vînd, pe bani frumoşi, apoi să-mi văd de treburile 
mele în alt oraş? Nimic nu mă ţinea aici, dimpotrivă…  Cîştigul obţinut m-
ar feri de griji vreme îndelungată, am socotit, îndreptîndu-mă către casă.  
 

* * * 
 
 Fluieram vesel, ziua avea gust de iarbă fragedă, vrăbiile înviorau 
aerul dimprejur, făcîndu-l să-mi ţiuie în urechi. Am dus armăsarul în grajd, 
l-am legat strîns de belciugul ieslei, să nu scape şi să facă vreo stricăciune 
vecinilor. Nerozia că s-ar întoarce singur la stăpînul său, dacă nu i-aş fi pe 
plac, mi-a stîrnit, o clipă, rîsul. Cînd m-am întors să-l adăp, animalul m-a 
privit cu ochi blînzi, recunoscători. I-am netezit, tandru, coama.  
 - Săracul de tine, ai ajuns cal furat… 
 M-am trîntit pe pat şi mi-am frecat palmele. Satisfacţia presupusului 
cîştig mi-a încălzit întîi obrajii, apoi întregul corp, atrăgîndu-mă în 
moliciunea de cîlţi a somnului.  
 Visul m-a încolăcit pe nesimţite, hrănindu-se din mine cu îmbucături 
mici, aproape savurîndu-şi victima ca pe o delicatesă mult rîvnită. În 
limpezimea lui glacială, m-am văzut înfipt în şaua unui armăsar alb, cu 
coama şi copitele negre – cu desăvîrşire opus lui Catran – care, legat la 
ochi, a păşit peste primul prag al unui tunel de încăperi cu ferestrele zidite. 
Aduceau a morminte goale. Pe măsură ce înaintam peste cîte un prag, uşa 
se închidea îndărătul nostru, auzeam zăvoarele scrîşnind sec, definitiv. Să 
fi fost douăzeci, poate mai multe… Ajuns la capăt, am strunit armăsarul  
să-l întorc, dar l-am simţit cum dispare de sub mine aidoma unei 
închipuiri, lăsîndu-mă captiv între muchiile jilave ale pereţilor. O voce, aş 
zice cunoscută, care însă refuza să se dea întru totul de gol, îmi prevestea 
putrezirea acolo, în hidoasa celulă. Orice încercare de a evada se dovedea 
inutilă, mîinile şi picioarele îmi deveniseră moi, nevolnice. Voinţa nu-mi 
era susţinută de nici o parte a corpului. Doar mintea mi se păstrase 
limpede, accentuîndu-mi, dureros, teama. 
 - Catraaan, nu mă lăsa aici! m-am auzit urlînd prin somn, iar în clipa 
imediat următoare am tăbărît  cu pumnii pe uşa grajdului, pînă a sărit din 
ţîţîni.     
 - Nu mă părăsi! Nu pleca singur! l-am conjurat eu.  
 Armăsarul şi-a aruncat picioarele în tavan, să se apere, apoi 
recunoscîndu-mă s-a liniştit. O, Doamne, îşi păstrase culorile, nu putea fi 
cel care mă abandonase adineauri! Gîfîiam. Se întunecase. Luna vibra 
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nerăbdătoare, întocmai unei feţe noi de tobă. Imaginea bătrînului geambaş 
îmi stăruia înaintea ochilor, cuvintele sale îmi împungeau timpanele: 
„Rupe el hăţurile şi se întoarce singur acasă, n-avea, tu, grijă…”. Am 
încălecat pragul grajdului şi nu m-am dezlipit de acolo pînă dimineaţa. N-
am aţipit defel, amintirea anilor de puşcărie îmi stăruia în minte asemenea 
unui nor de praf în urma călăreţului. 
 

* * * 
 
 Catran îşi ţinea gîtul întins, spintecînd  lumina gelatinoasă a 
dimineţii. Avea măreţia unei corăbii care a traversat, neatinsă, furtuna. Am 
străbătut împreună orăşelul, potcoavele îi răsunau egal, armonios. 
Mergeam alături de el vioi, cu pas plin, atras de o presimţire eliberatoare. 
Trecătorii se minunau de supleţea armăsarului, întorceau capul admirîndu-
i crupa ca pe un dos de cucoană. Mă arătam mîndru, deşi inima îmi 
fumega a foc de lemn ud.  
 Într-un tîrziu, Catran s-a proţăpit dinaintea unei case. Am ciocănit, 
stînjenit, în ulucă, aşteptînd să se ivească figura dezamăgită sau, 
dimpotrivă, victorioasă a bătrînului negustor. Eram pregătit să-i destăinui 
neghioaba intenţie avută, orice s-ar fi întîmplat. Dar poarta s-a urnit lăsînd 
să se strecoare o femeie slăbănoagă, cu trup aţos. 
 - Pe cine cauţi? m-a întrebat. Vocea ei ascuţită mi-a ciupit auzul. 
 Am cumpănit o vreme înainte de a-i răspunde.     
 - Ce pofteşti? a insistat.  
 - Am adus înapoi armăsarul bărbatului tău. Nu mă are pe plac…  
 Cuta dintre sprîncenele gazdei s-a adîncit. I-am povestit întîmplarea 
de ieri din tîrg. M-a privit ca pe o bucată de carne friptă în Vinerea 
Neagră.   
 - Ce vorbeşti, omule? s-a închinat ea. Îţi baţi joc de mine? Bărbatul 
mi-a fost omorît acum douăzeci de ani, într-o încăierare. Cai n-am mai 
ţinut niciodată de atunci. Ai greşit, caută altundeva! 
 Femeia a zăvorît poarta. Am înghiţit în sec: scrîşnetul încuietorii 
semăna cu cel din visul de noaptea trecută. Brusc, mi-am amintit cu cine 
semăna proprietarul animalului, doar că îmbătrînise între timp. Nu! 
Imposibil. Deliram. Doar îl gîtuisem în aceea luptă absurdă, acum 
douăzeci de ani, cînd mi se întunecaseră minţile, fiindcă mortul îşi scăpase 
caii în porumbiştea mea! 
 Am plecat din faţa casei, buimac. N-aveam decît un singur gînd: să 
duc armăsarul în curtea tîrgului, să-l leg de cireşul înflorit de lîngă care îl 
luasem, apoi să fug cît mai departe de locul acela blestemat.  
 Dar acolo pămîntul era bătătorit ca în palmă şi nici urmă să fi fost 
vreun cireş. 
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„ai dori să prinzi maxi-taxi 3 
duce la penitenciar cu oprire 
în piaţa centrală  poţi cumpăra 
de acolo aţă şi 
nasturi 
să-ţi închei păcatele sub haina jalnicelor aparenţe” 

 
 

 
Poezii de Vlad Scutelnicu 

 
ora ta de linişte 

 
să ai ora ta de linişte 
zilnic să chemi păsările 
să le citeşti sufletul precum 
păsărarul din Alkatraz 
 
ai dori şi tu ca Nicolas Flamel 
să te foloseşti de cartea cu 
file de lemn a lui Abraham 
 
lapis philosophorum îţi va îndrepta 
ochii spre căderea lui Icar 
mai înaltă ca orice zbor 
 
iubirea ţi se va înfăţişa ca o frunză căzută 
din toamnă lovită direct 
peste faţă de iarna 
carnivoră ce-o înlătură hohotind 
golăneşte  
 
 o frunză plutind în fluidul 
acesta lipicios nevăzut ce acoperă 
indiferent străzi şi maşini 
şi case şi pe tine 
viteazul 
crucificat la porţile fiinţei întru fiinţă 
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aşa calcă viaţa 
în paşi de dans pe moarte şi moartea 
embrion multiplicat cu tupeu 
în doi în  
patru în  
opt în 
şaisprezece îşi creşte 
picioarele doar 
muzica în nucleu o are 
 
ai dori să poţi să tai 
legume mărunt 
să le amesteci cu sare să coci 
ardei vinete gogoşari 
pe aragazul din bucătărie 
în sâsâitul lor tragic 
ridicat din flacăra albastră 
ca un cântec domestic despre 
îndestulare 
 
ai dori să prinzi maxi-taxi 3 
duce la penitenciar cu oprire 
în piaţa centrală  poţi cumpăra 
de acolo aţă şi 
nasturi 
să-ţi închei păcatele sub haina jalnicelor aparenţe 
ori să te apuci ca un gospodar 
din tată-n fiu de 
 
băut un ceai 
de muşeţel valeriană trifoi 
cu patru foi şi 
masându-ţi punctul LI 4 dintre 
degetul mare şi arătător 
să constaţi că n-ai privire 
să vezi 
cum pasărea îşi zideşte veşnicia 
în bătaia aripii 
 
spui viaţa 
e o burtă adăpată 
cu tumori, tunuri, tâlhării, violuri, crime, 
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incesturi, accidente şi iubiri la prima 
ve-de-re 
 
uite pentru tine arunc cărţile 
şuieră ţiganca lângă parbrizul maşinii 
desfăşurând pe asfalt 
un evantai de 
aşi popi valeţi decari şeptari dame de treflă 
de tobă de cupă de 
inimă 
de dragoste de ură de noroc  
de nenoroc 
de avere de pierzanie 
de sănătate de boală de  
început de sfârşit 
 
prima maşină în goană 
spulberă norul de cărţi al şansei 
în cele patru vânturi 
ţiganca 
se metamorfoză 
înfăşurându-şi faţa smeadă plină 
de buze cărnoase şi ochi negri, de 
nări înghiţind lacome aerul multor fericiri 
cu un şal fermecat 
într-o vioară roşie alergând 
spre răsărit 
spre o altă viaţă a pământului 
ori spre o altă naştere 
 
se mai auzi dinspre ea 
dinspre locul prezenţei ei 
aşa ca un gând pătruns în alt gând 
hoţeşte ca o patimă ca un blestem 
 
spune-le prietenilor 
şi duşmanilor 
tuturor:   ! veniţi 
să priviţi spectacolul în care 
joc 
 
în faţa scenei spectatori 
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insistenţi şi flămânzi ca o vrajă  
aşteaptă să te umple nisipul 
 
fii nebunul de fiecare zi 
arlechinul din mijlocul lumii 
trecător fericit prin gări prin pieţe 
pe sub nori 
prin ronduri cu flori 
 
alergând mereu spre un sanctuar 
mai departe de tine cu o zi 
o oră o 
secundă 
un timp 
în care ouroboros 
nu vrea să-şi mai muşte coada 
 
 

puţină relativitate 
 
      dali a făcut ceasurile să curgă 
 

prietenul meu poetul aşezat 
comod în scaun cu faţa 
spre depozitul de calculatoare şi ziarul 
despre situaţia financiară a ţării 
în mână mă ademeneşte c-o bere 
fumul de ţigară şi muzica aceasta care 
se loveşte de toate vocile din local şi se sparge 
ca o halbă căzută pe mozaic, 
mă trimit independent de voinţă 
spre războaie mult mai măreţe 
 
! yo fericitul 
fericirilor mele 
spun nimic altceva decât 
ceea ce spun 
iartă-mă Doamne 
dacă atunci când îţi scriu 
Numele 
lăcrimez 
Iartă-mă Doamne 
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dacă atunci când îţi gândesc 
Numele 
plâng 
 
acum sunt 
cu gândul la diferenţa (asemănarea) 
dintre un alcoolic anonim 
şi 
un alcoolic de elită 
ambilor aceeaşi ploaie monotonă 
 
insipidă şi plictisitoare de toamnă 
le va iriga raiul 
şi nici unul nu se va întreba 
chiar dacă ar fi citit în gazete printre 
problemele arzătoare ale ţării 
cît va fi reprezentând din pib 
 
restaurarea tatuajului de pe scula lui 
Terente 
Vasali Ştefan a lui Terente de Carcaliu 
comparativ cu cea a lui rasputin 
 
până la urmă nimic nu e complicat 
toate se-ntâmplă şi în poezie ca-n viaţă 
eu prietene de exemplu 
fac în casa mea ce vreau 
pot să mă plimb 
cu bicicleta pe sub covor şi nimeni 
nu mă bagă în seamă 
nu-mi adresează nici o întrebare 
 
yo 
fericitul 
fericirilor mele... 
 
nici secetă nici ploaie nu mă... 
 
doar dragostea ei 
 
timpul urcă în cer 
un cal norocos bate în asfalt 
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cu cele cinci potcoave 
ale sale- una în frunte de rezervă 
( orice automobil se respectă, nu? ) 
iar în versurile unui poet 
chiar şi clipa care 
îngrămădeşte nori peste cenuşa lui 
este 
autobiografie 
 
că, nu-i aşa? 
toate se-ntâmplă ca în viaţă 
toată lumea întreabă pe toată lumea 
dacă mireasa a fost 
virgină 
nimeni nu e curios şi nu aruncă nici 
un cuvânt despre 
starea mirelui 
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„...Obosit, flămând, ajunge în sfârşit acasă. Stă o clipă în 
drum, priveşte casa pitică şi modestă, rufele de pe culme 
şi poamele din pridvor întinse pe nişte ziare îngălbenite de 
soare. Bate în poartă cu bastonul de fildeş, aurit, nu iese 
nimeni, pune umărul, împinge şi zăvorul cedează.” 

 
 
 

Pielea de bivoliţă 
 

o proză de Ion Popescu-Brădiceni 
 

 După atâta umblat, un lucru nu reuşise Axios: să cadă de acord cu 
sine însuşi, să se astâmpere pe sine de foamea cunoaşterii, să se 
stabilească într-un loc unde să prindă rădăcini, să fie împăcat cu propriul 
eu asupra modului în care şi-a desfăşurat viaţa şi să accepte cu seninătate 
semnul de trecere în dincoloul fiinţei sale. Nu se putuse fixa într-un loc 
anume pentru că-şi simţea trupul chemat de vechile rădăcini, chemare 
care în fiecare secundă se manifesta în el fie ca o nelinişte, fie ca o 
continuă deplasare dintr-o zonă în alta, fie ca o dureroasă cufundare în 
neantul propriei memorii. De aceste rădăcini nu se putea rupe, şi le-ar fi 
tăiat fără milă dacă i-ar fi stat în putinţă, şi le ura uneori cu încrâncenare. 
 Când plecase de-acasă fusese o zi de vară telurică şi de teurgică 
revărsare a luminii, de care ochii lui se umpluseră lacomi şi ascultători, 
asumându-şi atunci riscul marii aventuri în care se arunca fără prea multă 
chibzuinţă, dar sătul de existenţa anterioară, obsedat de propriile idealuri 
şi de erorile pe care le săvârşise. Văzându-şi de cărţile şi de gravurile 
sale, încercase să uite chipurile pure ale copiilor şi chipul nobil al soţiei, 
dar nu reuşise, simţea că-ntr-o bună zi se va întoarce pentru a le regăsi şi, 
odată cu ele, să-şi regăsească fericirea pierdută. Sufletul măcinase în el 
multe amaruri dar memoria nu-şi măcinase amintirile. Rămase intacte, 
acestea îl vizitau des, transformându-i viaţa în câmp minat, fiecare 
amintire fiind o mină pe care călcând din neatenţie ar sări în aer cu tot cu 
cărţile şi victoriile sale. Chinul acesta, tensiunea aceasta, pânda aceasta în 
umbra amintirilor, pentru a fugi de ele, pentru a le presimţi mişcările 
spontane, evoluţia discontinuă îl obosiseră. Renunţase la toate şi iată-l 
singur şi bătrân revenind acasă. Vehiculul care-l aducea, părea ceva 
nedefinit, nu-şi mai aduce aminte în ce s-a urcat, de fapt nici n-a văzut, 
fiind o beznă ermetică. Biletul îl cumpărase de la un ghişeu al gării sau 
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autogării, în fereastra căruia zărise doar un fel de umbră, un fel de arătare 
diformă şi difuză în păcura nopţii, cu nişte labe uriaşe şi fosforescente, 
poate aşa i se năzărise lui, oricum tot nu ştie în compartimentul cărui 
mijloc de transport comun se află, uitase şi biletul pe unde-l pusese, nici 
controlorul nu-l întrebase, ba mai precis era numai el în compartiment, 
nici urmă de călători sau controlor, o tăcere grea învăluindu-l şi 
amorţindu-l. Îşi auzea ceasul de la mână bubuind în liniştea deasă a 
nopţii, inima trepidând în piept şi amintirile izbind în pereţii sticloşi ai 
memoriei, îl stăpânea o teroare, o frică de adevăr, de el însuşi. Voise să 
renunţe, o stare trecătoare de altfel, în ultimul moment chiar, la călătoria 
în care plonja, speriat de aspectul gării şi de atmosfera ei nefirească. Pe 
pereţi un aparat mascat proiecta nişte imagini tulburi, înceţoşate, 
unduitoare, ca umbra unei sălcii în oglinda verzuie a unui lac stătut, cu 
apă puturoasă şi strat de mătasea broaştei, şi se păruse că acele imagini 
aparţin memoriei sale. Nu dăduse totuşi înapoi, fire raţională şi 
echilibrată, pusese această ciudăţenie pe seama originalităţii conducerii 
gării, cumpărase bilet, urcase în acest vehicul incert şi acum încearcă să 
descifreze faptele al căror subiect fusese. Călătoria îl plictiseşte, liniştea 
şi bezna asociate descumpănesc orice fire, chiar ca a lui, trecută prin 
multe şi posesoare a unei vaste experienţe. Înfierbântat creierul derulează 
amintirile referitoare la casa de la ţară, la grădina cu nucul cel tânăr de 
lângă pârâu, la halângile cu viţă-de-vie, uriaşe şi înfrânate de el, în 
fiecare primăvară, să nu se sălbăticească, la trupul subţire şi înăsprit de 
muncă al soţiei şi la ochii albaştri ai copiilor şi îşi judecă la rece, sub 
impulsul dorinţei de a-i revedea cât mai repede şansele de a-i regăsi. Într-
un târziu adoarme, nefiind deloc sigur că ceea ce se întâmplă cu el este 
somn, mai degrabă se pierde în el însuşi ca-ntr-un abis de forme increate, 
monstruoase, foşnind şi pâlpâind sub crusta împietrită a conştiinţei. 
Rătăceşte dezorientat prin lumea gelatinoasă a amintirilor ca printr-un 
labirint populat de fantome mistuite de flăcările propriilor patimi, 
nereuşind să-şi fixeze nişte repere, după care să se ghideze la o eventuală 
renunţare... 
 ...Obosit, flămând, ajunge în sfârşit acasă. Stă o clipă în drum, 
priveşte casa pitică şi modestă, rufele de pe culme şi poamele din pridvor 
întinse pe nişte ziare îngălbenite de soare. Bate în poartă cu bastonul de 
fildeş, aurit, nu iese nimeni, pune umărul, împinge şi zăvorul cedează. 
 - Alo, este cineva acasă? 
 - Da, este... se aude de undeva din inima casei. 
 - Unde... eşti, şopti mai mult pentru sine. 
 - În odaia de la drum. Intră. 
 Se şterge cu migală pe preşul ferfeniţit, cu încetinite şi repetate 
mişcări, cu emoţia revederii sfârtecându-i stomacul şi provocându-i 



 120

noduri în gât. Simte să i se umezesc ochii, aşteptarea îi gâtuia frazele 
gândite, este nepregătit pentru şocul revederii. Apasă pe clanţă, uşa se 
deschide cu un  scârţâit supărător şi pătrundea în odaia copiilor, o 
traversează pe vârfuri. Nerăbdător şi nervos atinge cu cotul uşa 
întredeschisă a camerei de oaspeţi, cu un scârţâit monoton, aceasta se dă 
în lături şi, cu spatele la el, împăturind nişte pânzeturi înălbite, o 
bătrânică subţire şi dreaptă, neîntorcându-şi nici măcar capul, îl 
întâmpină cu o voce slabă şi limpede, o voce ireală, epurată de văpăile 
simţirii, o voce transcensă în zonele superioare ale conştiinţei, o voce 
impersonală, uscată şi rece. 
 - Ce doreşti, omule? 
 - Am venit... să te văd. 
 - Pe mine? 
 - Da, femeie! 
 Bătrânica se întoarce brusc spre el, aruncându-i nişte priviri 
lacome şi întrebătoare.  Pojghiţa de răceală i se topise de pe obrajii 
scorţoşi şi nişte pete adânci îi înviaseră tenul biciuit de timp. 
 - Tu eşti, omule? Nu mă înşel? 
 - Eu sunt femeie! 
 Şi într-adevăr simte că de-abia acum e el însuşi, că o armonie 
îmbătătoare îi descleştează dinţii, că nu-i mai este cugetul rupt în două, 
că este din nou întreg, că după ceea ce tânjise ani în şir, acum i se 
dăruieşte: pacea sufletească. 
 - De ce-ai venit... aşa târziu? 
 - Demonul întoarcerii m-a chinuit toată viaţa. 
 - Ai venit degeaba... 
 - Nu chiar degeaba, te-am aflat pe tine... vie şi frumoasă. 
 - Ce ironie amară! Vie şi frumoasă... 
 - Da, e miracolul pe care l-am aşteptat. 
 - Cu ce-ai venit? 
 - Nu ştiu. N-am băgat de seamă. Era prea întuneric. 
 - Înlăuntrul nostru e noapte mereu. 
 - Copiii... ce s-a întâmplat cu ei? 
- Au murit. La doi ani după ce-ai plecat. S-au înecat. Veniseră apele mari. 
Coborau de pe smidă, de unde culeseseră ghiocei. Primăvara pe aici 
bulboanele sunt aprige şi flămânde. Nefiind fricoşi n-au ocolit pe la 
punţile mari. Au luat-o pe la punţile mici. Primului dintre ei, cel mai mic, 
i-a alunecat piciorul pe lemnul umed şi, dezechilibrându-se, s-a prăvălit 
în apă. Apa l-a luat la vale. Ceilalţi doi s-au aruncat după el să-l salveze. 
Nu ştiau să înoate, au ţipat „ajutor”, dar până să vină oamenii s-au înecat. 
I-au găsit după o zi umflaţi şi vineţi. I-am îngropat pe toţi în cimitirul de 
sus. 
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Cumplită veste. Dinspre creier spre inimă se rostogolesc valuri de furie şi 
deznădejde. Se clatină, o căldură pustiitoare îi videază fiinţa. Iată-l în 
imperiul inutilităţii şi-al morţii, pervers destin al rostului său pe pământ, 
binemeritată pedeapsă pentru trufia de-a nesocoti legile gliei, eternitatea 
trupului său fusese pentru el o certitudine şi realizează acum că e o biată 
iluzie. 
- Şi de ce... în cimitirul de sus? 
- Pentru că acolo sunt moşii şi strămoşii mei. 
Înţelege sensul precizării. El este alungat din universul existenţei ei. Lui 
îi este refuzată calitatea de membru al minusculei comunităţi dintre cele 
două râuri şi dreptul de-a obţine loc de odihnă alături de copiii săi. Se va 
aşeza şi el alături de părinţii lui. 
- Şi de-atunci tu ce-ai făcut? 
- Am trăit. 
- De ce nu te-ai recăsătorit? 
- Te-am aşteptat. 
- Am venit, dar prea târziu. 
- Nu e târziu niciodată. Probabil de aceea am şi trăit, puterea mi-a venit 
din aşteptare. Soarta mea a fost să te primesc în casă străin şi rătăcit. În 
absenţa ta şi a seminţelor tale m-am lăsat pustiită de vremuri. Am muncit 
pământul în locul tău, am ţinut gospodăria în locul tău, am participat la 
viaţa satului în locul tău şi mi-am făcut şi eu treburile mele femeieşti: am 
ţesut, am tors, am împletit. 
- Eu n-am fost hărăzit acestor munci istovitoare. 
- Tot răzvrătit eşti! Un răzvrătit naiv contra adevărului vieţii. Nici acum 
nu te-ai potolit? 
- M-am potolit. 
- Ai făcut bine c-ai plecat. Spiritul tău avea nevoie de lărgime. 
- Cum? Îmi dai dreptate? 
- Nu-ţi dau. Dar voinţa cu care ai străpuns zidul cuvintelor te absolvă de 
vină în ochii mei. 
 Nu ştie ce să mai creadă. E bucuros că există căi de înţelegere cu această 
femeie încă a lui, dar înnebunit de durerea pricinuită de pierderea celor 
trei odrasle, blocat în capacitatea sa de a accepta o asemenea întâmplare 
absurdă. 
- Destinul meu a fost să-mi hrănesc umbra şi ochiul, nu inima. 
- Făcând aceasta te-ai împlinit pe tine însuţi. 
Rostind acestea femeia dreaptă, demnă, încremenită între căderile de ape 
ale anilor săi, singură în insula dintre izvoarele naşterii şi morţii, termină 
de împăturit voalurile albe de pânză de in şi cânepă şi-l priveşte cu nişte 
ochi blânzi, umeziţi, înfioraţi de imaginea vie a bărbatului aşteptat, iar 
vocea, acum mlădioasă şi uşoară, îl cheamă în altă parte. Se lasă condus 
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prin odăile cu pereţii fosforescenţi, cu o plăcere necunoscută de el până 
în clipa aceasta. Din fotografiile luminoase ies în relief chipurile, pulsând 
ca inimile, ale strămoşilor, ale căror priviri îi înfierează trufia, puterea şi 
curajul de-a fi revenit între ai săi... 
...Călătoria în compartimentul pustiu durează de-un veac. Nu se mai 
sfârşeşte. Între vis şi luciditate, abia dacă mai poate îndura asfaltul 
trecutului. Se va prăvăli în catacombele lui şi va pieri înlănţuit de şerpii 
otrăvitori ai obsesiilor. Deodată uşa compartimentului este izbită brusc de 
peretele vagonului şi un cetăţean cu o şapcă de mătase trandafirie şi un 
costum de catifea neagră i se adresează fără ocolişuri: 
- La staţia următoare coborâţi! 
- De unde ştii unde cobor eu? 
Dar întrebarea lui zburase în vânt, cel căruia i-o adresase dispăruse, la fel 
de brusc precum apăruse, coboară atent să nu-şi frângă oasele, căzând şi 
rostogolindu-se de pe scara înaltă. Fiecare treaptă şi senzaţia de picaj în 
gol, în nefiinţă, în straturile opace ale Nimicului. Contactul cu pământul 
se amână şi dintr-o dată tălpile se izbesc de pavajul dur al străzilor. Se 
află acum în puterea lucidă a primăverii, în densitatea policromă a unui 
spaţiu eflorescent şi trupul se bucură, se răsfaţă în lumina universală, 
crezându-se din nou, pentru un moment, tânăr şi veşnic. Refuză, 
deocamdată, cu graţie, efectele clipelor de meditaţie, pentru că trecuse în 
timpul faptei, timpul concret al desăvârşirii. Casa e tot acolo, între 
câmpiile domesticite, invadate de aura proaspătă şi ingenuă a grâului. În 
odaia de la drum scurtase distanţa dintre el şi sufletul casei cu forţa 
mâinilor sale nepricepute dar nerăbdătoare să remodeleze existenţa 
lucrurilor. Pe pereţii albi fotografiile de epocă păstrau neşterse feţele 
înţepenite în poziţii nefireşti, comandate de fotograf, emoţia dintre 
zbârciturile dese, în deplină concordanţă cu costumele noi, ceremonioase, 
oficiale şi inconfundabilele priviri, esenţe ultime ale fiinţei. Deschide 
poarta înverzită, putredă, înaintează pe aleea străpunsă de ierburi şi 
bălării, urcă treptele de ciment roase, sparte, în pridvor la fel iarba 
perforase stratul betonat convoaie de furnici traversau suprafaţa solidă, 
pe uşi începuseră să apară bureţi şi muşchi verzi, impresia de sălbăticie şi 
pustietate era ireductibilă la ceva abstract, toate formele concrete de 
manifestare ale nelocuirii şi absenţei fiind uşor depistabile de un ochi ca 
al lui care, comparând imaginea de demult cu aceea prezentă, nu-şi poate 
înăbuşi o stare de fixă melancolie. Într-un cui, deasupra ferestrei centrale, 
cheia ruginită, neatinsă de mână de om, o culege şi, folosind-o cu atenţie 
intră în camera din mijloc. Lângă perete un pat iar în pat o piele de 
bivoliţă umflată şi parcă respirând. Se sperie de propria-i umbră 
proiectată uriaşă pe pereţi şi întrebă tremurând din încheieturi: 
- E cineva aici? 
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- Da, este, se aude un geamăt înfundat din pielea de bivoliţă. 
- Ce eşti, fiinţă sau fantasmă? 
- Sunt femeie. 
- Şi nu poţi ieşi de-acolo? 
- Nu.  
- Aş vrea să te văd. Vin de departe. Această casă a fost a mea la începutul 
veacului. 
- Întoarce-te cu faţa spre oglindă şi ne vom putea privi. Mă vei vedea în 
aburii îngheţaţi ai sticlei. Se întoarce spre oglindă şi, înainte de a o zări 
pe ea în luciul himeric, auzul îi este fulgerat de un ţipăt şi apoi de un 
hohot de plâns, după care uluit, consternat de frumuseţea femeii din 
oglindă, îşi pierde controlul simţurilor şi se repede lacom, bestial asupra 
nudului de zeiţă, decis să-l posede. Dar această orbire senzuală, această 
prăvălire în instinct este nemilos retezată de hohotul de plâns, mult mai 
intens şi mai strident al femeii din imagine. 
- Nu, nu mă iubi, omule. De ce-ai venit? 
- Să te iubesc, femeie, mi-e dor de trupul tău. 
- Prea târziu, omule, prea târziu. 
Simte cum umerii i se prăbuşesc sub povara adevărului. Apoi izbucneşte 
furios, stropşind-o cu salivă cleioasă, scârboasă şi vorbe crude. 
- Nenorocitule, ce-ai făcut ? Soarta mea e pecetluită. Trebuie să rămân cu 
tine. 
Cu piciorul drept izbeşte în dreptunghiul de sticlă, care se face cioburi în 
jurul său. Din fiecare ciob se preling firişoare de sânge vâscos, fierbinte, 
aburindu-i obrajii şi palmele. Un vaier nedesluşit răzbate prin plasma 
sângerie, un sugrumat, stins, repetat ţipăt de durere cu ecouri îi pătrunde 
în creier. Cu ochii ieşiţi din orbite, însângeraţi, animalici, dezlănţuiţi, 
disecă, înecat în voluptate, servindu-se de un cuţit de vânătoare, cioburile 
de oglindă rămase mai mari. După aceea urlând de satisfacţie se aruncă 
asupra pielei de bivoliţă, o taie cu cuţitul pe pântec şi scoate dinlăuntru 
trupul mort, inert al unei bătrâne slabe, uscate, cu oasele delicate, 
mirosind a tămâie, a cimbru şi a crin alb. Deodată tot avântul distrugător i 
se surpă şi mila se iveşte în el, declanşată de urâţenia şi suferinţa acelui 
trup schilodit şi împuţinat. Furia de până atunci e substituită lent de o 
generoasă mângâiere. Îi clănţăne dinţii, de groază, de silă, de adoraţie. 
Este trezit din reculegerea sa îndobitocitoare de o voce tunătoare şi totuşi 
paradoxal discretă, parcă, ţâşnind din el însuşi. 
- Ce faci, omule, nebunule, îngroap-o la loc, închide-o în pielea ei de 
bivoliţă, coase-o pe unde ai tăiat-o, spoieşte-o cu ceară pe margini şi 
renunţă la ea. 
- Nu pot. 
- Grăbeşte-te... grăbeşte-te... 
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Eu însumi îi strig, înnebunit: 
- Ce faci, omule, îngroap-o la loc, închide-o în pielea ei de bivoliţă şi 
renunţă la ea, grăbeşte-te, lumina trupului ei ucide. Dar nici la îndemnul 
meu poruncitor bătrânul nu se mişcă. Coborât în el însuşi renunţase la 
comunicarea cu exteriorul. M-apropii de el şi-l îmbrâncesc. Se trezeşte ca 
din somn, speriat şi desfigurat, şi începe să coase pielea spintecată cu un 
ceas în urmă. Mâinile îi tremură, trupul i se convulsionează, n-are forţă să 
ducă treaba până la capăt, îl ajut, făcându-i şi oficiul de-a o lua în cârcă 
şi-a o arunca sub pod, în apa morţii. Apoi, cunoscându-i firea, iau de pe 
jos cleştele, acul cu aţă de mătase neagră, foarfecele, cuţitul şi fug, 
neprivind înapoi, dar simţindu-l în urma mea, fug să scap de întrebările 
lui răscolitoare, de mirările lui întunecate, de izbucnirile lui vulcanice, 
fug să nu mă atingă cu amintirile sale clocotitoare şi să nu mă asfixieze 
cu vaporii pe care acestea le emană, fierbând la focul veşnic al eului 
suspendat între fiinţă şi nefiinţă, fug şi azvârl în spatele meu cleştele de 
fier, îl aud cum înjură şi se apleacă să-şi ia unealta, azvârl şi acul cu aţă 
de mătasă, îl aud cum mă blestemă şi culege acul de pe jos înfigându-şi-l 
în carne, azvârl apoi foarfecele, îl aud cum mă imploră să stau pe loc şi 
să-i răspund la o singură întrebare, cunosc întrebarea: „de ce-a trebuit să 
faci asta?” adică de ce-am răpit trupul femeii sale, de care el avea nevoie, 
chiar şi moartă, să stea de priveghi la căpătâiul ei, s-o bocească, să-i 
primenească lumina din sfeşnic, să-şi povestească viaţa, iar din murmurul 
trupului ei intrat în putrezire să afle întâmplările trăite de ea, cât el fusese 
plecat, faptele pe care ea le săvârşise întru blasfemierea sau elogierea lui, 
el fiind stăpânul absolut al înţelepciunii şi iubirii pe care ea le posedă cu 
modestie şi sinceritate şi le dăruia cu mărinimie, azvârlu, în sfârşit, ce-mi 
mai rămăsese: cuţitul cu lamă de oţel şi mâner de argint şi aud înapoia 
mea un urlet sinistru, de moarte, nenorocitul ridicase cuţitul şi, în mod 
sigur, şi-l împlântase în inimă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fragment din romanul OSTRAKON, în pregătire la Editura Limes)
      



 125

 
 

„ Absolvent al Facultăţii de Filologie din cadrul 
Universităţii Bucureşti, promoţia 1968, numărînd printre 
colegi pe Cristian Livescu, Dorin Tudoran, Adrian 
Păunescu, Gheorghe Istrate, Constanţa Buzea, Ioan 
Alexandru, Victor Ivanovici, intră în învăţămînt, în 
provincie, ca profesor de limba română. În vremuri 
normale ar fi ocupat, probabil, un loc onorabil în ierarhia 
învăţămîntului superior...” 

 
 

Rosturile şi rostirile lui Florin Paraschiv 
 

o rememorare de Gabriel Funica 
 
                               „Florin Paraschiv? Un amestec de Ţuţea + Pandrea”                 

Luca Piţu 
 

Prin martie 1984, an orwellian, aveam să-l întîlnesc, întîlnire 
esenţială, pe Florin Paraschiv cu al său bizar cognomen „Paif”, 
scăpărător acronim ce nu înceta să te intrige de îndată ce îl auzeai rostit. 
Locuia, împreună cu soţia (prof. Virginia Paraschiv) şi cei trei băieţi, 
într-un apartament obişnuit de bloc din cel mai întins cartier muncitoresc 
al oraşului Focşani. Camera de zi fusese transformată în bibliotecă. 
Pereţii îmbrăcaţi de jur împrejur cu cărţi creeau iluzia unui cub de hîrtie. 
În spatele biroului, pînă la înălţimea ferstrei, doi piloni de ziare străine. 
Biroul încărcat cu cărţi abia dacă mai lăsau loc şi altor accesorii de strictă 
întrebuinţare: cana de cafea, scrumiera, chibriturile, şuviţe de hîrtie 
pentru semne, pixurile şi creioanele hiperascuţite rînduite la 
îndemînă.Memoria voluntară surprinde imaginea unui domn, binişor 
împlinit fizic, părul rebel înfoiat, dificil de situat ca vîrstă şi profesie, la 
prima vedere ceva între rocker şi taxi driver, şi un braţ aproape vînjos ce 
extrăgea calm şi delicat, din calupul plasat strategic, un pachet de ţigarete 
„Mărăşeşti”. Fuma ca un şarpe, cum spune „celibatarul” Montherlant. 
Ambiguitatea dura pînă cînd omul începea să vorbească.Astfel că 
asocierea cu Petre Ţuţea, din acest punct de vedere, nu-i deloc gratuită şi 
nici întîmplătoare, avea, cum se spune, darul vorbirii, raţionamentului 
bine articulat. După cum, convingerile sale se bazau, preponderent, pe 
dreptate socială şi meritocraţie, ca să lămurim întucîtva afinităţile cu 
celălalt „mandarin valah”, Petre Pandrea. Sub pălăria generoasă a unei 
veioze se afla maşina de scris „Olivetti” căreia, pe atunci, se impunea să-i 
faci „inspecţia tehnică periodică”, iar jos, imediat lîngă masă „gloriosul” 
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aparat de radio „Gloria”. Lumina difuză, norul de fum permanent, cărţi 
peste cărţi, vocile pe „unde scurte” din cînd în cînd bruiate, aşa încît 
fiecare întîlnire avea un aer uşor mesmeric, incitant şi neliniştitor, ori 
sentimentul, absolut confortabil, că tocmai ca în romanul lui Costache 
Olăreanu „Cu cărţile pe iarbă”, abia apărut în 1986, te-ai îmbarcat într-un 
automobil străvechi pentru o călătorie exotică, doctă şi erudită, iniţiatică, 
în lumea largă şi rafinată a culturii de anvergură.Şi aici, Florin Paraschiv 
se dovedea  un „driver” competent, avea „expertiză” în acest tip de 
şoferistică. Doar de amintit faptul că îi va fi servit Florin Paraschiv de 
maieut/paideut/hermeneut foarte tînărului Bogdan Tătaru (Cazaban), 
excelentissim intelectual, astăzi ambasador extraordinar şi plenipotenţiar 
al României în Cetatea Sfîntului Scaun. Absolvent al Facultăţii de 
Filologie din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1968, numărînd 
printre colegi pe Cristian Livescu, Dorin Tudoran, Adrian Păunescu, 
Gheorghe Istrate, Constanţa Buzea, Ioan Alexandru, Victor Ivanovici, 
intră în învăţămînt, în provincie, ca profesor de limba română. În vremuri 
normale ar fi ocupat, probabil, un loc onorabil în ierarhia învăţămîntului 
superior. Îmi amintesc, la un moment dat, mi-a vorbit mult şi elogios de 
Cornel Mihai Ionescu, un cărturar de mare acoperire intelectuală, azi 
aproape uitat sau ignorat, pe care l-a avut, dacă am reţinut bine, ca 
asistent. După debutul din „Viaţa studenţească” şi alte cîteva texte 
apărute în presa literară centrală, înainte de 1990, Florin Paraschiv a 
publicat cu totul ocazional în vreun ziar local sau revistă literară şcolară. 
Ulterior va fi o prezenţă cvasiconstantă în publicaţiile culturale. Cum la 
noi, de regulă, eşti purtat cu vorba, obicei balcanic rămas intact,  
manifesta un fel de neîcredere funciară faţă de întrepriderile editoriale. 
După unele insistenţe, publică în 1998 cartea de eseuri „Trei Europe în 
rosturi şi rostiri” (Focşani, Editura Salonul literar). Eseurile cuprinse în 
această carte, temeinic elaborate, prefigurează, caleidoscopic, o geografie 
spirituală europeană, de la est spre vest, în rosturile sale mai friabile dar 
şi mai perene totodată. Printre alte texte laborioase, Florin Paraschiv 
abordează, moderat progresist, „cazul Brasillach”.Robert Brasillach 
scriitor francez, animator al publicaţiei de extremă dreapta „Je suis 
partout”, în timpul celui de al doilea război mondial, este judecat şi 
executat în februarie 1945 pentru înaltă trădare. Teza autorului este că 
Brasillach a plătit prea scump pentru ideile sale în timp ce alţii, poate mai 
vinovaţi, s-au salvat oportun ori au fost salvaţi precum „şacalul de Lucien 
Rebatet” pentru care a intervenit însuşi A. Malraux. S-a aflat Brasillach 
într-o tabără dar care nu era întrutotul a sa.André Malraux alt subiect de 
elecţiune şi preocupare îndelungată intră în atenţia cititorului, „Flandra şi 
flamanzii – către un portret spectral al lui André Malraux”, capitol 
important, substanţial, a ceea ce a însemnat mitul Malraux, al 
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personajului – personalitate complexă, publică şi culturală. De origine 
flamand, Malraux pare să fie o îngemănare, de excepţie, a gravităţii 
(angst nordic) şi exuberanţa meridională a ştrengarului 
metafizic.Implicarea marelui scriitor în evenimentele istorice majore ale 
veacului XX ar fi în directă filiaţie cu lipsa de finalitate a vieţii ca o 
condiţie a acţiunii. Arta, creaţia literară, fabulaţia reprezintă pe tipul 
„farfelu”, negustor de iluzii, vînzînd oamenilor o marfă de păcăleală care 
să-i ajute să trăiască. Frivolitate preponderentă la artist dar care irigă 
cumva şi pe demnitarul Republicii Franceze, ne dă de înţeles Florin 
Paraschiv prin această incursiune în mentalitatea flamandă benefic 
scindată, fecundă comunitar, temeinicia aşezată a burghezului flamand, 
harul său organizatoric, cît şi artistic: Rubens, Ensor, De Coster, 
Ghelderode, Yourcenar, Malraux. Zăbovind cu rost în aceeaşi arie 
culturală,  Fl. Paraschiv reflectează la spiritul revistei „Tel Quel”. 
„Avatar zgomotos al suprarealismului”, înfiinţată de scriitorul Philippe 
Sollers cu ajutorul Editurii Seuil, reunind un număr de intelectuali 
structuralişti (J. Kristeva, J. Lacan, R. Barthes, G. Genette, M. Foucault, J 
Derrida) cochetînd cu revoluţia culturală din China, revista îşi propune 
programatic scoaterea literaturii din „decorativ”, animată de un spirit 
contestatar à outrance. Pe o altă coordonată geografică europeană, 
răsăriteană, eseistul scrie despre „Ciubăr-Vodă şi valorile neamului”, text 
cu greutate şi profunzime, în care „plăcerea alunecării comentariului spre 
zone de mare surpriză asociativă este la ea acasă, conflictul dintre 
Despot-Vodă şi Ciubăr-Vodă, personajele lui Vasile Alecsandri, fiind 
considerat ca aparţinînd eternei lupte între „occidentalişti” şi 
„tradiţionalişti”, dar şi figură simbolică a confruntării dintere o „Europă 
războinică” şi o „Europă umanistă”, pe fundalul unei „Europe barbare” ! 
(Cristian Livescu – Magiştri şi hermeneuţi , Iaşi, Editura Timpul, 2007 p. 
122). Cu titlul „Un eseist bine temperat: incursiune fiinţială în rosturile 
Europei” din volumul „Scriitori vrânceni de ieri şi de azi” (Galaţi, 
Editura Zigotto, 2011) criticul Mircea Dinutz se exprimă, cu aplomb şi 
comprehensiune culturală, accentuînd calităţile de eseist, fin hermeneut, 
ale autorului Florin Paraschiv: „Întoarcerea spre primordial, spre 
arhetipal este una din temele predilescte ale autorului vrâncean, aşa cum 
probează unul dintre cele maidense şi inspirate eseuri ale sale: Lighea 
sau vârsta a treia a erudiţilor. Marea trecere între profan şi sacru este o 
obsesie care se revelează în simboluri livreşti: venus şi Adonis, zidul 
galben din Delfi, câmpurile aprinse de lumină din pânzele lui Van Gogh, 
oraşul morţii ce poartă semnul de lumină din nuvela Moartea la Veneţia 
a lui Thomas Mann. Paralelismele între cuplurile Euthanasius – 
Eminescu, Bergotte-Proust, La Ciura-Lighea (fiică a Caliopei) sau M. 
Eliade-I.P. Culianu ne pregătesc pentru ieşirea din timp. În ultimul 
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zâmbet al lui M. Eliade, discipolul său descifrează Marea împăcare.Este 
un eseu al iniţierii, cu sensul major că ne pregăteşte pentru desprinderea 
de planul profan şi proiecţia decisă în palatul de mărgean al micii sirene. 
Erudiţia nu poate fi decât mijloc şi niciodată scop în sine. Acesta pare să 
fie înţelesul adânc al demonstraţiei de faţă”. Într-adevăr, Florin Paraschiv 
respingea categoric apelativul „erudit” atunci cînd se întîmpla să-i fie 
atribuit. După cum spusele lui Liviu Antonesei din revista 
(Pro)”Saeculum” nr.7/2004 s-ar cuveni, post factum, un pic rectificate : 
„Florin Paraschiv este posesorul unei uriaşe şi multiforme culturi, pe care 
o risipeşte, cel mai adesea, oral, în strălucitoare jerbe de idei.[…] Ei bine, 
acest risipitor spirit oral are, din cînd în cînd, răbdarea să se aşeze la 
masa de scris...” etc. Dimpotrivă, vorba lui Virgil Ierunca, doar din cînd 
în cînd Florin Paraschiv avea răbdarea  să se risipească, oral, în jerbe de 
idei. În rest să cităm unul din „Preceptele lui Confucius” devoalate de G. 
Souliè de Morant: „Ţe- Kong întreabă: Adevăratul senior nu încetează 
niciodată de a studia? Krong Ţe răspunse:  când i se închide sicriul, se 
opreşte”. La 9 august 2009 seniorul Florin Paraschiv s-a oprit.  

 
Notă: Florin Paraschiv a publicat: Trei Europe în rosturi şi rostiri 
(Focşani, Editura Salonul Literar, 1998); România în disperare 
temperată (Focşani, Editura Zedax, 2001); Eseuri anabasice (Focşani, 
Editura Zedax, 2003); Sacru, miracole, pericole (Focşani, Editura 
Pallas, 2005); Euthanasia (Focşani, Editura Andrew, 2007); O 
hermeneutică a duhului oltean (Focşani, Editura Andrew, 2008); În 
curs de apariţie: Saint-Just noul prinţ, Cetatea lui Thomas Mann, 
Viaţa cotidiană în Imperiul Roşu (1917-1945) 
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„Cartea trăieşte şi prin pronunţatul ei caracter demascator al 
moravurilor lumii actuale. Cerşetorii urbei, de pildă, sunt 
constituiţi într-o adevărată caracatiţă, capii lor aparţinând 
lumii bune, aşa încât nimeni nu le poate cauza neplăceri 
handicapaţilor sau simulatorilor de handicapuri. În aceeaşi 
ordine de idei, interlopii sunt ocrotiţi de oamenii din justiţie, 
din poliţie şi chiar de parlamentari.” 
 
 
 

Un roman al actualităţii 
 

o cronică literară de Ion Roșioru 
 
 Un prozator care se impune impetuos în ultimele două decenii 
este Constantin Arcu, bun cunoscător al lumii magistraţilor, literaţilor şi 
ziariştilor dintr-un oraş de provincie nord-moldavă căruia îi ia pulsul cu 
nerv şi dezinvoltură scripturală nedezminţită şi de invidiat. Ultimul său 
roman, Cocteil în cranii mici, iese de sub tipar la Editura Paralela 45, 
Piteşti, 2011 şi excelează prin tehnici narative mai mult decât interesante, 
cum ar fi alternarea perspectivei obiective cu cea confesivă, cultivarea cu 
acribie şi ştiinţă psihologică a suspansului, grefarea digresiunilor social-
politice pe tulpina epică a unei incitante poveşti de dragoste plasate sub 
semnul imposibilităţii ei, diplomaţia retorică de a-şi atrage complicitatea 
cititorului pe care-l ţine cu sufletul la gură pe tot parcursul lecturii 
ş.a.m.d. 
 Protagonistul discursului de factură omniscientistă este 
judecătorul F. a cărui biografie se întregeşte din mers, ca de altfel şi a 
altor personaje implicate în poveste, de-a lungul celor peste 220 de pagini 
compartimentate în 27 de capitole judicios structurate şi echilibrate 
cantitativ. Domnul jude F. ar putea întregi galeria nu prea aglomerată a 
magistraţilor incoruptibili în această tranziţie care este una a rătăcirilor de 
tot felul şi în care corupţia este la apogeul ei floral. În tinereţe, 
magistratul se căsătorise cu fiica unui nomenclaturist, dar mariajul nu 
durase prea mult. Convieţuirea pasageră se soldase cu un copil de care 
tatăl nu va avea habar niciodată şi care trăia undeva în Occident. Cei care  
intră în posesia acestui amănunt genealogic întrevăd în descoperirea 
întâmplătoare un prilej de şantaj, dar nu-şi mai pun planul în aplicare 
întrucât altul mai diabolic dăduse între timp rezultatele scontate. În 
ecuaţia vulnerabilizării judelui care atingea vârsta de jumătate de secol şi 
trăia lângă o soţie devotată, este introdusă femeia fatală, juna stagiară 
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Delia Dogaru, născută Kiriakos, „ispita cu păr mov şi ochii verzi”. Deşi 
ştie că de darurile greceşti e bine să te fereşti, bărbatul matur şi chibzuit 
până atunci cade în mrejele tinerei stagiare căreia ar fi urmat, lucrând în 
acelaşi complet de judecată, să-i asigure mentoratul. Principiile şi morala 
rigidă care-i conferiseră magistratului statutul de funcţionar intransigent 
încep să se clatine din clipa în care alunecoasa mala mujer intră în viaţa 
lui. Romanul se constituie în cea mai mare parte a sa ca diagrama unei 
iubiri imposibile: diferenţa de vârstă, spaima de bătrâneţea iminentă a 
bărbatului, lipsa lui de certitudini, bănuielile sâcâitoare pe care cocheta i 
le alimenta cu sadism de pisică, căreia-i place să se joace cu şoarecele 
care oricum nu mai are şanse prea mari de scăpare, gelozia mai mult 
decât maladivă, disconfortul conjugal întreţinut şi înteţit de o soţie ce se 
gândea tot mai serios să divorţeze, oprobiul colegilor de instanţă, bârfa 
târgului şi îndeosebi a elitei sale, punerea sub semnul îndoielii a 
credibilităţii profesionale şi morale de care ani în şir se simţise aureolat 
etc. Atmosfera din biroul pe care cei doi îl împărţeau cu Ovidiu,  tipul 
raisonneur-ului clasic sau telenovelistic, devine tot mai tensionată de la o 
zi la alta. Femeia frumoasă, cu dispariţii misterioase şi reveniri la lucru 
dintre cele mai fireşti, exercită asupra bărbatului, şi nu doar a domnului 
F., efectul unui drog. Judele în care s-a trezit craiul până atunci 
somnolent se dovedeşte o fire slabă şi nu poate, oricât s-ar strădui, în 
dilema rămasă în vigoare de la eroul din teatrul clasic francez încoace, să 
pună capăt acestei iubiri păguboase niciodată sistată categoric de cea 
adorată şi pe care în momentele sale de luciditate bărbatul n-o scoate din 
piţipoancă, paraşută, pramatie, fufă, bestie, carcasă cu feromoni, viperă 
care-i învenina viaţa şi i-o făcea imposibilă. Nu lipsesc nici momentele, 
mai mult nişte fulguraţii parşive, când ispita cu părul mov îl încurajează 
pe bietul şi debusolatul mentor şi coleg de birou şi-i sugerează nişte clipe 
fierbinţi ce vor fi însă amânate cu rară viclenie sine die. Aşa se face că-i 
ia apărarea domniţei atunci când o inspectoare din Minister, o acritură 
prin excelenţă, propune ca Delia să fie chemată în faţa unei comisii de 
disciplină. Îndrăgostitul care ar fi putut să-i fie tată enigmaticei grecoaice 
speră ca printr-o astfel de atitudine să-i câştige bunăvoinţa. Orbit de 
iubirea lui dilematică, judele e atras într-o capcană: invitat la un 
restaurant de lux este drogat şi face un scandal monstruos, sau se dă, cum 
se zice frecvent, în spectacol. Colega dispare, sub pretext că se duce la 
toaletă. Ca prin miracol apare un personaj salvator: senatorul şi, în 
perspectivă, profesorul universitar la Facultatea de drept, incompetentul  
şi coruptul până-n măduva oaselor, domnul Mancaş. Trezindu-se 
mahmur şi cu durerile îngrozitoare de cap aferente, într-o cameră pe care 
n-o cunoştea, scandalagiul fără voie îşi face un amar bilanţ sentimental şi 
etic: „Nu mai avea dubii că fusese lucrat ca la carte. Un alt simţ îl asigura 
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că era victima unor maşinaţiuni, o plasă perversă a fost ţesută cu migală 
în jurul său. Şi toată isprava mirosea înfiorător a trădare. Niciodată n-a 
bănuit că sunt oameni care-i vor răul. Ce interese puteau să aibă? Până 
acum se simţise protejat de funcţia sa ca de o cochilie. Şi, dintr-odată, 
sentimentul acut al vulnerabilităţii. Înainte putea cere oricând protecţia 
statului, acum părea că statul vrea să-l nimicească. Dispăruse speranţa 
din viaţa sa. Îşi vedea sfâşiată credinţa căpătată în timp că se află undeva 
deasupra lumii, intangibil şi fără prihană” (p. 181). 
 Înscenarea cu drogurile i-a reuşit din plin senatorului Mancaş. Lui 
F. i se conturează tot mai clar în minte perspectiva demisiei de onoare, 
chiar dacă aceasta ia formă de pensionare anticipată. Dar Dumnezeu se 
pare că nu doarme. Delia Dogaru este şi ea anchetată de un procuror în 
legătură cu scrisorile de ameninţare trimise unei tinere judecătoare, 
Miruna, de care colega ei enigmatică era atrasă în chip patologic. Ca să 
spulbere orice bănuială că ea ar fi emiţătoarea misivelor anonime, Delia 
îşi trimite şi ei însăşi asemnea mesaje. Lesbiana devoratoare de bărbaţi, 
în sensul că-i făcea să turbeze după ea fără să le fi cedat vreodată nici 
măcar un sărut sau o îmbrăţişare, e părăsită în final de soţul de conivenţă, 
un fost luptător în Transnistria şi care urma să se stabilească în Franţa. 
 Un alt fir narativ îl constituie, aşa cum observam la începutul 
acestor impresii de lectură, confesiunile lui Cosmin Anca, fost avocat, 
acum întrat în învăţământul superior, pe post de lector sau conferenţiar 
ce-şi redactează singur cursurile şi, totodată, editează o revistă de drept. 
Capitolele scrise la persoana întâi sunt un bun prilej de a zugrăvi 
moravurile din viaţa universitară: lupte pentru întâietate profesională, 
intrigi, profesori ce obligă studentele la perversiuni sexuale (cazul 
decanului Bodron), promovări pe criterii politice şi pe bază de nepotisme, 
vânzări şi respectiv cumpărări de lucrări de licenţă, masterat sau doctorat, 
spirit gaşcar, grijă maladivă pentru soarta altora, impostură, 
procesomanie, calomnieri, plagieri ale unor autori străini, obsesie pentru 
imaginea publică favorabilă, vânarea slăbiciunilor altora spre a le 
exploata la nevoie împotriva lor etc. Nu te poţi abţine să nu asociezi acest 
personaj cu Mersault din Străinul lui Albert Camus: modul de viaţă 
solitar şi comod (spală farfuriile doar când nu mai au loc în chiuvetă), 
spaima să nu calce pe urmele unui tată alcoolic pe care-l vede destul de 
rar şi fără niciun fel de efuziuni sentimentale, tolerarea din politeţe a unor 
prieteni dubioşi, de jalnică speţă morală, precum poetul şi ziaristul 
Danciu poreclit Trakl, un fustangiu libidinos pe care concubina îl aruncă 
frecvent din apartament şi tot de atâtea ori îl primeşte înapoi, dezinteresul 
faţă de bani, ceea ce face să refuze unele procese în care i se cere să 
pledeze etc. Cosmin Anca este şi el pe punctul de a deveni o victimă a 
Deliei Dogaru şi de a vedea un rival de temut în judecătorul F., acesta 
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echivalând c-o oglindă în care s-ar privi după un interval de un sfert de 
veac. Pe Delia n-o consideră deloc vulgară. Se pare că-i intuieşte mai 
bine esenţa decât o face mai vârstnicul său concurent la nurii enigmaticei 
magistrate. Ea emană erotism prin toţi porii. „de parcă ar avea sex de 
înger” (p.133). Din când în când, universiatarul lipsit de ambiţii de 
anvergură se întâlneşte c-o aventurieră ciudată, Régine, o franţuzoaică 
îndrăgostită de România unde predă franceza şi germana pe apucate, 
contra masă şi cazare. Când aceasta pleacă din ţară, cei doi 
corespondează pe Internet şi ea-l ţine la curent cu evenimentele din viaţa 
ei: divorţul de soţul cu care a rămas prietenă, moartea mamei care la 
etatea de optzeci de ani se pregătea să-şi susţină examenul de 
bacalaureat, întâlnirea unui regizor cu care lucrează în Irlanda la nişte 
filme documentare, stadiul în care-şi face mâna traducând în franceză 
cursurile corespondentului ei român, intenţia de-a ajunge în Irak, ca şi 
poetul Trakl, eternul obsedat sexual al urbei moldave. 
 Cartea trăieşte şi prin pronunţatul ei caracter demascator al 
moravurilor lumii actuale. Cerşetorii urbei, de pildă, sunt constituiţi într-
o adevărată caracatiţă, capii lor aparţinând lumii bune, aşa încât nimeni 
nu le poate cauza neplăceri handicapaţilor sau simulatorilor de 
handicapuri. În aceeaşi ordine de idei, interlopii sunt ocrotiţi de oamenii 
din justiţie, din poliţie şi chiar de parlamentari. Legăturile dintre aceste 
categorii de oameni sunt dintre cele mai dubioase şi rămân mereu în afara 
legii sau mai presus de ea. Iată cum meditează la acest aspect social 
nefast, strigător la ceruri, autorul prin judele F. înainte ca acesta să fie 
compromis de patima sa oarbă pentru o femeiuşcă lipsită de scrupule, un 
fel de cal troian (de-ar fi fost numai ea!) în lumea destinată să vegheze la 
echilibrul legislativ al semenilor: „Dar numai cât îndrăgea el 
judecătoarele alea curăţele din instanţă, şi erau câteva, nu avea să înşire 
un pomelnic. Astea nu erau puse pe căpătuială şi mereu cu bun simţ. La 
drept vorbind, îl îngreţoşau cei care abia aşteptau să tragă vreun tun, fără 
deosebire de sex. În general, lipsiţi de glagore şi de ştiinţă de carte sau cu 
facultate făcută la mare distanţă, unii oploşiţi în justiţie la înghesuială, 
din lipsă de oameni, din întreprineri şi coperative agricole unde 
mucegăiseră ca jurişti ani în şir. Îţi vine să vomiţi, gândi el, când îi vezi 
cum se pupă şi se îmbrăţişează pe la petreceri cu afaceriştii şi câtă 
prietenie îi poate lega de escroci şi de evazionişti. Chiar dacă sunt bine 
plătiţi şi nu li se cere decât corectitudine. Sunt totuşi incurabili, poţi să le 
dai salarii uriaşe că tot nu se pot abţine să ia şperţ la greu” (p.41). Nu mai 
miră pe nimeni faptul că judecătorese bine cotate profesional până la un 
timp se căsătoresc cu „personalităţi” din lumea interlopă care, astfel, 
capătă automat imunitate. Mai mult decât atât, unii răufăcători daţi în 
urmărire generală sunt ascunşi o vreme în fostele beciuri ale clădirii care 
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a aparţinut cândva miliţiei şi apoi ajutaţi, cu acte falsificate minuţios, să 
treacă peste frontieră. Delincvenţii notorii au aceeaşi grupă snagvină cu 
mulţi dintre politicienii de anvergură ai zilei, ca, de exemplu, senatorul 
Mancaş, îndrăgostit de băi de mulţime, avocat obscur pe care 
Evenimentele din Decembrie 89 (adică loviluţia) l-au găsit acuzat de 
luare de şpagă ca, imediat, să-şi fabrice un trecut de disident, năpârlire 
politică funcţionând, de altfel, în sute şi chiar mii de cazuri. Acest fost 
magistrat incolor şi insipid până la momentul în care istoria europeană, 
inclusiv românească, a început să se joace de-a schimbatul de macaz, 
deţine o crescătorie de porci de unde este poluat râul Calusta fără ca 
autorităţile ecologice să poată lua atitudine, oricât de mult s-ar da de 
ceasul morţii unii ziarişti să sesizeze fenomenul deloc singular într-o 
vreme prin excelenţă a bunului plac şi în care banul face şi desface totul 
parcă şi mai abitir decât în romanele balzaciene: „Fără îndoială, banii nu 
însemnau o chestiune de neglijat. Ei fac să dispară riduri şi diferenţe de 
vârstă, îndesesc părul, redau virilitate impotenţilor şi, în general prefac 
orice maimuţoi într-un Adonis” (p.160). 
 Carte a detensionărilor spectaculoase, a răsturnărilor de situaţii tip 
coup de théâtre şi mai ales a suspansului bine plasat în discursul epic, 
sugerând şi o modalitate abordativă fantastică (vezi figurile sângerii ce 
apar pe pereţii instanţei şi nu dispar decât stropite cu apă sfinţită), Cocteil 
în cranii mici se citeşte cu reală plăcere şi se soldează cu ascuţirea 
spiritului critic faţă de lumea întoarsă pe dos în care ne e dat să trăim ca 
sub efectul unui blestem interminabil. Efectul cathartic al lecturii nu-i 
deloc unul de neglijat, numele prozatorului Constantin Arcu, cu un loc 
sigur în paradigma povestaşilor moldavi dintotdeauna, fiind deja un reper 
în literatura de atitudine civică actuală. 
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„O pată roşie 
animă înserarea 
şi liniştea mea 
abia atins profilul 
şi tu 
sub ghilotina pleoapelor.” 

 
 
 

Poezii de Vasile Tudor 
 
 

Peisaj  rural 
 

Aici, ceasurile au ritm 
de boi bătrâni. 
 
În cel mai dulce somn 
copilul se răsfaţă... 
în tresăriri 
doar moartea! 

 
Amin 

 
Cel ce nu este creşte-n cel ce sunt 
În van îngrămădesc lumina 
eroarea morţii e Cuvântul 
acum şi-n pururea 
amin! 
 

Ovedenie 
 
Suna o trâmbiţă în labirint 
ovedenie edenie denie 
O rafală de vulturi clătina văzduhul 
denie edenie ovedenie 
ah, trupul meu s-a răzvrătit 
şi s-a aprins pe ruguri! 
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O lespede 
 

O lespede dormi-va pe lumea-n meditaţii 
o culme înverzită 
un gard ghimpat 
un cal 
o, lume regat de negaţii 
pe drumurile tale şi eu vagabondam! 
 

Aproape autoportret 
 
Eu sunt o naştere neîntreruptă 
cu fiii lepădaţi de moarte! 
 

De-aş avea 
 
O, de-aş putea să mă exprim 
cum primăvara câmpul 
să fiu măcar un rest infim 
din ceea ce stârneşte vântul 
 
O, de-aş avea cuvântul prim! 

 
Autoportret în iarbă 

 
... până la genunchi 
până la coaste 
până la cuvântul ce mă naşte 
creşte iarba 
 
până la gene 
o, doamne, ce pasăre 
mă pierde 
în aerul verde... 
 

Admirarea cu tristeţe 
 
Îmi admir visele cu tristeţe 
pentru că niciodată 
n-am reuşit să le ucid 
e o distanţă de moarte 
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până la ele 
e o lumină de zid 
sfidez cu înfăţişări regale 
singurătatea 
o, eu sunt 
în marginea de văz a lumii 
prinţul tăcerii pe pământ.  
 

Cântec pentru femeie 
 
până când cămăşile vor trece-n ziuă 
corăbii arbori curgători 
totul îmi va părea o rugăciune 
rostită de mâinile tale. 
 

Scrisoare 
 
acum nici vântul 
nu mai strigă-n lucruri. 
 
O rană-începe-n pieptul meu 
o seară...  
 

Numai noi 
 
Arborii au păduri de picioare 
dar stau locului. 
Numai noi ne depărtăm, 
fără să spui, 
fără să spun 
„pleacă!” 
Şi chiar de ne-am striga 
„mai stai!” 
„tu” devine altul,  
alta.  
 

Atât de ... 
 
Atât de limpezi îţi sunt ochii 
încât mă-nchid în ei cu teamă... 
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Ghilotina 
 
O pată roşie 
animă înserarea 
şi liniştea mea 
abia atins profilul 
şi tu 
sub ghilotina pleoapelor. 
 

Ochiul de şarpe 
 
Să ştii că te-ai trezit 
cu un ochi ucigător chiar în tine, 
chiar în cuvintele tale 
şi că explozia 
e o stare de numărare inversă 
şi totuşi să nu-ţi pese 
şi să râzi, să râzi nebuneşte 
de cei ce mai cred 
că ochiul şarpelui ar mai putea opri 
sensul orar. 
 

Simplu 
 
atât de simplu exişti: 
cum iarba 
cum norul 
cum aerul înfrânt 
de zborul 
frunzei ce animă 
vântul şi decorul 
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Invitaţi la Congresul 
Naţional de Poezie din 
această vară, scriitorii 

nemţeni Adrian G. Romila şi 
Emil Nicolae au vrut să 

ajungă la Ipoteşti pe drumul 
cel mai scurt. Rezultatul 

literar al acestui experiment 
urmează... 

 
 

La aniversară 
 

o proză de Adrian G. Romila 
 

 Căldură lipicioasă, soare, praf, balegi, case mărunte, de-o parte şi 
de alta, grădini neregulate, scurse prin gardurile sparte în drumul oricum 
neregulat, rar porţiuni asfaltate, cu gropi. Torsul cunoscut al motorului 
demarând prin peisajul rural, binefăcătorul aer condiţionat şi comentariile 
noastre nervoase, piperate din plin cu înjurături de mamă la adresa a ceea 
ce se vedea ─ sau mai degrabă nu se vedea ─ pe geamul maşinii. De 
mama şoselelor şi a ţării noastre europene înjuram, de lipsa 
indicatoarelor, a bornelor kilometrice marcate, a intersecţiilor 
direcţionate, a oamenilor cu faţă... umană, de astea spuneam multe. 
Poetul Miluţ, în dreapta mea: că mai bine stăteam acasă de 16 iunie, că ce 
ne trebuia nouă Ipoteşti şi Eminescu, că toţi aveam de scris câte ceva. 
Amica noastră muzeografă, în spate: că fuseserăm invitaţi, că nu se cădea 
să nu venim tocmai „la aniversară”, că erau şi premiile naţionale de 
poezie, conferinţa şi toate celelalte, că ne vedeam cu ai noştri, ca-ntre 
scriitori. Eu, la volan: că la Eminescu nu se ajunge aşa uşor, că ce, nu 
ştiam, ce tot cârtim? Dar eram de acord că era rău, că nu trebuia să ne 
abatem de la drumul principal, recomandat de toţi şi trecut, mare şi 
asfaltat, pe hartă. Piatra-Neamţ-Târgu-Neamţ-Fălticeni-Suceava-
Botoşani, simplu, cu ceva curbe. Dacă o fi fost vreun drum principal, 
spre Eminescu, vreodată, şi nu doar scurtături fatale, care ocolesc la 
infinit, printr-o Moldovă eternă încă de la Alexandru cel Bun. 
 Întrebam mereu, deschizând geamul sau portiera, de Vorona şi de 
ieşirea spre Botoşani, primeam indicaţii vagi, într-o moldovenească 
autentică prin fonetică şi logică, dar vedeam, pe foarte rarele plăcuţe, 
numai Liteni, Poiana, Ştirbăţ, Dolhasca, Fântânele şi altele. Numai 
localităţi „arhicunoscute” şi mai mult decât opţionale pe orice traseu 
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rutier. Pe-o căldură care începea să ne tâmpească şi să ne lichefieze 
nervii.  
 Bună ziua! Spre Vorona, ştiţi cumva? 
 Ne privi cu ochii mijiţi, mutându-şi coasa pe umărul celălalt şi 
scărpinându-se în păr, pe sub pălăria ponosită. Praful stârnit de maşina 
frânată pe pietriş încă nu se aşternuse bine, eram cu toţii în ceaţă Mirosul 
de ţară năvăli pe geamul coborât, odată cu vălătucii colbului mărunt, care 
numai de aur nu era, scrâşnit printre dinţi. 
 - Da’ undi vreţi... 
 - La Botoşani, la Ipoteşti, de fapt... 
 - Aaaa..., păi aista-i drumu’, tot înainti, şî la prima cruci, faciţ’ 
stânga!  
 Am mulţumit şi am demarat. Dar la prima intersecţie, ca şi la 
celelalte vreo patru-cinci de până acum, nu exista niciun indicator. La 
stânga însemna, de fapt, o nouă incursiune spre o altă intersecţie 
nemarcată, poate doar cu alt peisaj de-o parte şi de alta. Am luat-o aşa, 
totuşi, şi am mai mers o bucată, înjurând. Am trecut un podeţ îngust, 
peste un râu, atât de îngust, încât aproape că atingeam cu ambele 
retrovizoare bara ruginită a parapetului metalic de pe margine. O căruţă 
mergea tacticoasă înaintea noastră, în tonul răbdător al timpului şi al 
spaţiului de acolo. Apoi drum întins, într-o zonă de câmp, fără case, în 
plin soare, deloc trist şi roşu, mai degrabă mândru, aprins. Nu prea mai 
vorbeam, în maşină, Miluţ se retrăsese sub ochelarii fumurii, iar doamna, 
în spate, moţăia, încercând să se ferească de suflul aerului condiţionat. 
Bocănituri repetate anunţau bolovanii care se loveau dedesubt, de şasiu, 
sau pietricelele aruncate de roată în gaura ei. Îmi şi imaginam câte 
lovituri primise biata mea maşină, şi-aşa zdruncinată de alte drumuri 
autohtone. Oameni cu furci, femei cu vergi, mânând capre costelive sau 
vaci cu pielea întinsă pe oase, câte un cal uitat în soare, legat de pripon, 
tractor arând, căpiţe. În zare nu se vedea nicio aglomerare de clădiri care 
să anunţe comuna aia din care ieşeam spre Botoşani, se vedeau doar 
pâlcuri de copaci. Iar zonă de case, iar garduri şi borne pe care de-abia se 
mai citea ceva. Frână, lângă o femeie cu sacoşe de rafie, pline. 
 ’Mnă ziua! Spre Vorona, Botoşani? 
 Nu ştiu, maică, ci sî zâc... Cre’că înainti.... 
 Înainti, da, da, înainti, şî după ci treciţi di pod, la râu, o luaţi după 
primărie!, îi completă răspunsul un bătrân chircit, ieşind dintr-o curte. Şî 
drumu’ iesî la Vorona, şî după Vorona, imediat, şosaua la Botoşani! 
 Mai trecusem un pod, o mai luasem înainte, mai făcusem stânga-
dreapta de o mie de ori. Am mulţumit, am plecat. N-am aflat nimic. 
Desigur, nu a apărut nicun pod, desigur, era o intersecţie fără semne. Am 
luat-o la întâmplare, nu mai conta, trebuia să ieşim undeva. Miluţ îmi 
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arată cu degetul, la capătul drumului, abia vizibil. Capătul se înţepa într-o 
şosea, care părea să aibă un stâlp cu vreo două indicatoare-săgeţi, lungi. 
În sfârşit! Am accelerat, am oprit pentru asigurare şi pentru văzut 
direcţiile. Erau, într-adevăr, două săgeţi care cândva trebuie să fi fost 
albastre, cu litere albe. Acum erau complet şterse, răzuite. Râsete 
chinuite. Am luat-o stânga, unde credeam că se află direcţia bună. Nu era 
asfalt, dar era drum mai bun. O comună mai răsărită, ce putea anunţa 
apropierea de şosea. Posibil şi de Vorona. 
 Vreo jumătate de oră de mers. Case, cârciumi, o şcoală, grădini, 
iar case, magazine minuscule, amenajate în curţi, din când în când vaci, 
cai, oi, copii murdari, jucându-se în praf, oameni cu treburi. O maşină a 
poliţiei era oprită lângă un camion de cărămizi. Am oprit şi eu, în spatele 
ei. 
 Bună ziua! Ştiţi cumva cum ieşim spre Botoşani? Ne-am cam 
încurcat... 
 Unul dintre poliţişti verifica actele camionagiului, celălalt s-a 
apropiat de noi şi ne-a răspuns politicos, după ce ne-a studiat, curios.  
Pe aici, înainte, pe stânga, e o casă de cărămidă, în construcţie. E 
netencuită, o s-o vedeţi. După casa aia, faceţi dreapta! Şi e Vorona, un 
pic, apoi spre Botoşani! Ar fi trebuit să ieşiţi mai direct, pe podul de la 
Ştirbăţ, da’ e rupt! Aşa că se ocoloşte, acuma! 
 Pod, Ştirbăţ, probabil un râu luciu, poate şi un lac, de ce nu?, cu 
nuferi albi şi galbeni, ce cutremură o barcă stingheră, intrată pe sfert în 
stuful sălbatic. Am dat de casă, am făcut dreapta, am înaintat. Încă vreo 
jumătate de oră de mers. În tăcere. 
 Oprim în faţa unei clădiri albe, mari, o şcoală sau un oficiu poştal, 
oricum, nu scria nimic pe niciun panou. O bodegă, pe partea cealaltă, cu 
clienţi. Bere ieftină, peste tot, la sticlă. Un indicator mare, de tablă, 
dreptunghiular, avertiza că drumul se închide, pentru lucrări. Şi era 
desenată o rută ocolitoare. Lucrurile deveneau din ce în ce mai 
interesante. Clar, nu era ziua noastră norocoasă! 
 Cobor, să întreb. Primul ieşit din cârciumă e un domn mai.... 
arătos. Nu apuc să pun întrebarea, doar să arăt spre indicatorul mare şi să 
deschid gura. 
 Nu mai e valabil, dom’le, de două zile! S-au terminat reparaţiile. 
Drumul e bun, acuma. Daţi-i înainte, se iese spre Botoşani. Unde mergeţi 
dvs.? 
 Fac semn din cap că acolo vreau şi mulţumesc, cu mâna ridicată. 
Urc înapoi, şoptesc lui Miluţ „în sfârşit!”, şi accelerez. Drumul, chiar 
dacă nu era asfaltat, era larg, comod, promiţător. După o bucată de câmp 
pustiu, dăm de case solide, nişte vile înstărite, probabil, pentru vacanţă, 
nu pentru locuit. Malurile mărginaşe devin tot mai pline de o iarbă grasă, 
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peste care nu se vede să fi trecut tăişul vreunei coase sau greutatea 
vreunui animal. Nu avem timp să admirăm, suntem întinşi la maximum, 
şi transpiraţi, şi obosiţi, şi sătui de rătăcire. Vrem să se termine odată. Nu 
am scos un cuvânt de minute bune, doar muzica cd-rom-ului din bord se 
aude, pusesem Bob Dylan, „Blowing in the wind”. Cu tot aerul 
condiţionat, broboane de transpiraţie îmi curg peste gene, pe faţa 
fierbinte. Prin păienjenişul roşu, văd un cer rumenit de apunerea soarelui, 
o câmpie cu fânul clădit, ce miroase grozav, un cer albastru, limpede, 
adânc, iar departe, se desenează nouri de jăratic şi aur, ce stau ca 
acoperişuri fantastice peste dealuri încărcate cu sarcini de purpură. 
Paserile-n aer, oglinzile râurilor rumene, tremurătorul glas al clopotului 
împlu sara, chemând la vecernia de mai târziu. Văd un călugăr tânăr, 
frumos, cu părul lung, tot numai şuviţe negre, lăsat în coadă, pe sub 
potcap, până pe spate, din a cărui rasă nu se văd ieşind picioarele, deşi 
merge apăsat, pe marginea drumului. Dă din mâini şi pare că se gândeşte 
la ceva anume, cu o carte groasă subsuoară. Văd, mai încolo, un bătrân 
pletos, cu barba lungă, sură, în port tradiţional sus, şi blugi largi, în rest, 
cu picioarele goale băgate în sandale de piele maro. Are o geantă de piele 
cam zdrenţăroasă, cu litere arabe roşii, misterioase, intarsiate pe clapă, 
purtată cu o curea, pe umărul drept. Duce în mâna stângă o sticlă 
burtoasă, transparentă, de alchimist, cu ceva nedefinit înăuntru, poate un 
homuncul paracelsian sau chiar esenţa pesimismului, obţinut după reţeta 
originală a lui Schopenhauer. Vreau să opresc, să-l întreb şi pe el, vreau, 
pentru numele lui Dumnezeu, să ajungem, odată, până nu ne prinde luna, 
ca o vatră de jăratec, peste vârfuri! 
 
 

Drumul spre Congres  
(ocazională) 

 
un poem de Emil Nicolae 

 
Există diferite căi spre Congresul de poezie 
(cum există şi congrese de mai multe feluri) 
autostrada cu benzile bine desenate / directe 
care te duce acolo asemenea unei lecturi tranzitive 
de la titlu până la punctul culminant apoi câtre deznodământ 
şi mai este drumul secundar cu note de subsol 
care te obligă să revezi bibliografia şi să te gândeşti 
la omisiuni / să faci analogii ca o lectură reflexivă 
nu indicatorul ci inspiraţia contează pe acest  
al doilea drum adică fără să vrei şi cu multe  
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ocolişuri (când ţi-ai dorit o scurtătură) 
după câteva ore de iritare de-a lungul cărora 
n-ai găsit informaţiile / literele / referinţele necesare 
îţi dai seama cât a contat întâmplarea 
care de fapt te-a lansat într-un efort de iniţiere 
căci nu e recomandabil să ajungi acolo prea lesne 
(lucru vizibil cu ocazia lecturilor publice 
unde îi distingeai imediat pe autorii bine orientaţi 
siguri de ei rostind versuri strunite atent 
spre mulţumirea asistenţei 
de autorii căzniţi / ezitanţi / călătoriţi pe 
drumuri întortocheate şi care nu prea ştiau cum 
să-şi aleagă şi să-şi citească textele 
copleşiţi de îndoială – povara iniţierii) 
deşi cu toţii au înţeles că CNP înseamnă în locul 
cu pricina altceva decât un cod numeric obligatoriu 
(„Congresul Naţional de Poezie”) 
într-un târziu – cu toate astea – coroniţele de laur 
s-au potrivit numai pe frunţile celor veniţi pe autostradă 
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INEDIT 

 
Iubite Moş Kirilene, 
 
„Ştii că m-ai adus în mare încurcătură cu Istoria literaturii 
mele? De trei zile umblu pe la toţi cunoscuţii ca să fac rost 
măcar de un exemplar. În sfârşit, mi-a făgăduit Capidan că 
mi-l dă pe al lui. La librării e epuizat de mult şi eu însumi n-
am decât exemplarul meu, cu notiţe în el...  

Sextil Puşcariu” 

 
SEXTIL PUŞCARIU 

ÎN SCRISORI CĂTRE G.T. KIRILEANU 
 

un documentar de Iordan Datcu 
 
 Paleta celor care l-au preţuit, fie pentru opera lui de etnograf şi de 
editor, fie pentru cealaltă operă, aceea de generos ajutor al altora, este 
largă, fiind alcătuită din scriitori, etnografi, istorici, geografi, folclorişti şi 
lingvişti. Din aceasta din urmă breaslă au făcut parte Iorgu Iordan, care l-
a preţuit pentru editarea operei lui Ion Creangă, Al. Graur, care a scris 
laudativ cu privire la glosarul la opera autorului Amintirilor din copilărie, 
şi Sextil Puşcariu. Prin G.T. Kirileanu (între 1909 şi 1930 bibliotecar la 
Palatul Regal), Sextil Puşcariu a voit ca regele Ferdinand I să fie informat 
asupra mersului lucrărilor la Dicţionarul limbii române (scrisoarea din 5 
febr. 1922). Tot prin el, voia să ajungă pe masa Suveranului revista 
Cultura, Ştiinţe, Arte, care a apărut la Cluj, în şase numere, în 1924, al 
cărei director era Puşcariu. În nota pe care o face la scrisoarea 
lingvistului, din 22 ianuarie 1924, G.T.K. consemnează că a făcut la 
revista amintită, 4 abonamente: unul pentru M.S. Regele, unul pentru 
A.S.R. Prinţul Moştenitor, unul pentru ministrul Mişu şi unul pentru 
Biblioteca Palatului Regal. Bănuim că primirea lui S. Puşcariu în 
audienţă la Palat, în martie 1926, pentru a-i arăta Suveranului situaţia 
Dicţionarului limbii române, a fost mijlocită de G.T.K. 
 În scrisoarea din 20 martie 1926, Puşcariu îi scrie prietenului de 
la Bucureşti cum vede acordarea de subvenţii culturii, cu speranţa că 
G.T.K. va vorbi cu Suveranul în această privinţă. Tot despre subvenţii 
este vorba şi în scrisoarea din 30 martie 1930, de data aceasta pentru 
Atlasul lingvistic. În scrisoarea din 26 iunie 1930, Puşcariu regretă că 
G.T.K. nu mai putea să fie găsit la Palatul Regal. Fusese înlăturat de 
Carol al II-lea şi devenise secretar al Fundaţiei „Ferdinand I”, unde a 
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rămas până în1935. Puşcariu, în scrisoarea din 21 februarie 1935, îi cere 
lui G.T.K. acceptul pentru a fi primit printre membrii Secţiei literare a 
Academiei Române. A fost primit membru de onoare mult după 1935, 
adică la 5 iunie 1948, cinste de care s-a bucurat puţină vreme fiindcă, în 
acelaşi an, a fost înlăturat dintre membrii Academiei Române odată cu 
restructurarea acesteia. 
 Menţionăm că cererile de subvenţionare a lucrărilor amintite, n-au 
rămas, cel puţin în parte, nerezolvate, G.T.K. făcând demersurile ce se 
cereau, cum atestă o scrisoare a sa către prietenul de la Cluj, tipărită în 
volumul G.T. Kirileanu, Corespondenţă, ediţie şi prefaţă de Mircea 
Handoca (Editura Minerva, 1977). 
 Din scrisoarea din 19 iulie 1940 aflăm că Puşcariu a lăudat ediţia 
operelor lui Ion Creangă, tipărită de G.T.K. la Fundaţii: „Nimeni n-o 
putea face mai bine decât d-ta, care ai ştiut pune toată dragostea şi 
sincera admiraţie în această carte”. I-a trimis prietenului de la Bucureşti o 
serie de cărţi şi reviste cu dedicaţie, pe Dacoromânia (an. I, 1920-1921) 
îl socotea „bun cunoscător al bogăţiilor limbii române”. 
 Scrisorile lui Sextil Puşcariu către G.T.K. sunt mărturia unei 
preţuiri reciproce, încă o dovadă a numeroaselor acte de cultură înfăptuite 
de Kirileanu. 

 
* 

 
Muzeul Limbii Române  
23 Str. Elisabeta 
Cluj 

5.II.1922 
Dragă Domnule Kirileanu, 

 
 În Dacoromânia ce-ţi trimit vei găsi poate ceva ce să te 
intereseze. Alătur schiţa ce-am făcut lingvistului Petru Maior, cu ocazia 
centenarului morţii sale şi câteva consideraţii asupra cuvintelor limbii 
noastre (Din perspectiva dicţionarului). În acelaşi timp îţi trimit câte 
două exemplare legate din Dacoromânia şi Istoria literaturii române, 
pentru Biblioteca M.S. Regelui şi S.R. Principele Carol. Cum vezi, noi 
filologii de la Cluj am ţinut să dezminţim faima că filologiei îi trebuie şi 
arţag şi lucrăm în frăţească colaborare. Numai că Dicţionarul merge 
greu, sau mai bine zis nu merge deloc. Unul câte unul m-au părăsit toţi 
colaboratorii; acum în urmă şi cei trei mai credincioşi, Capidan, Lacea 
şi Drăgan. De vină sunt vremurile pe care le trăim şi care ne cer în zeci 
de direcţii, fără să nea dea răgazul să ne concentrăm într-una singură. 
Dar mai e un lucru. Colaboratorii mei sunt dascăli săraci, care au 
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trebuit să ia asupra lor fel de fel de angajamente (lecţii suplimentare, 
manuale de şcoală etc.) ca să câştige ceea ce le trebuie peste leafă. 
 Cum Dicţionarul nu se poate face pe apucate, ci numai muncind 
zi cu zi 3-4 ore, şi cum Academia nu le poate oferi pentru munca aceasta 
decât 423 lei pe lună, unii dintre colaboratorii vechi nici n-au mai 
început munca, alţii, pe care voiam să-i câştig din nou, m-au refuzat, şi 
cei trei, care au muncit în cei doi ani din urmă, m-au lăsat la 1 ianuarie. 
Am arătat această situaţie Academiei şi i-am trimis o scrisoare d-lui 
Titulescu pe când era ministru, căutând să-l îndemn să scrie în bugetul 
statului suma trebuitoare de 180.000 lei lunar) pentru ca Dicţionarul, 
care nu e numai o publicaţie oarecare a Academiei, ci o opera a 
neamului întreg, să poată merge astfel cum o cer vremurile. Tocmai în 
ziua de azi mi se pare că necesitatea lui e mai mare ca oricând: Vom 
scobi tuneluri prin munţii ce ne despărţeau şi nu vom izbuti să unim mai 
strâns frate cu frate decât prin limba care ne-a unit şi până acuma. 
 Astea ţi le scriu toate, ştiind cu câtă dragoste urmăreai 
Dicţionarul nostru. Îndată ce valurile politicei se vor linişti, voi veni la 
Bucureşti să explic celor ce pot ajuta, că este o chestie de onoare pentru 
noi, ca opera patronată de M.S. să nu se înnămolească chiar în zilele 
cele mai slăvite ale neamului, fiindcă iarăşi se cere de la bieţii cărturari 
ca ei să aducă toate jertfele, jertfe mai mari decât le pot suporta. Am 
nădejdea că oricare va fi ministrul Instrucţiunei, voi putea să-l conving 
mai bine decât adresele scrise pe care Academia le-a trimis miniştrilor 
de până acum. Şi ţi le scriu pentru ca să poţi da informaţiile necesare 
dacă M.S. s-ar interesa vreodată despre dicţionar. 
 Cu o prietenească strângere de mână, al dumitale devotat, 
 

Sextil Puşcariu 
 

* 
 
Revista Cultura 
 

Cluj, 22 I 1924 
 

Iubite amice, 
 
 Cu poşta de azi îţi trimit două exemplare din Cultura, cu rugarea 
să predai unul M.S. Reglui şi să opreşti al doilea pentru d-ta. Am izbutit 
să strâng în jurul acestei reviste pe cei mai de seamă literaţi şi oameni de 
ştiinţă minoritari, încât sper să creez nu numai o atmosferă de 
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colaborare, ci şi de stimă reciprocă şi să arăt străinătăţii că trăim în 
pace cu minorităţile. 
 Alătur şi o invitare de colaborare rugându-te să ne dai ceva 
pentru unul din numerele viitoare. 
 Cu cele mai bune urări pentru anul în care am intrat 
 
     Al d-tale devotat, 
 

Sextil Puşcariu 
 
Nota lui Kirileanu: 
 
 Am făcut 4 abonamente:  M.S. Regele, A.S.R. Prinţul Moştenitor, 
D-l Ministru Mişu, Biblioteca Palatului Regal. 
 Revista se prezintă în cele mai bune condiţii, ca toate lucrările 
care au norocul de înţeleaptă conducere a prietenului S.P. 
 Să sperăm că şi publicul cetitor va şti să preţuiască lucrul bun şi 
ţinta înaltă ce urmăreşte. 
 

XXXIX  varia 2. 
 
 

* 
 
Muzeul Limbii Române 
 

Cluj, 20 martie 1926 
 

Iubite Moş Kirilene, 
 
 Ştii că m-ai adus în mare încurcătură cu Istoria literaturii mele? 
De trei zile umblu pe la toţi cunoscuţii ca să fac rost măcar de un 
exemplar. În sfârşit, mi-a făgăduit Capidan că mi-l dă pe al lui. La 
librării e epuizat de mult şi eu însumi n-am decât exemplarul meu, cu 
notiţe în el. Voiam să scot ediţia a doua, dar în ziua de azi e imposibil să 
găseşti un editor. Cum aş avea nevoie de vreo lună de zile ca să pun 
cartea la curent cu cercetările din anii din urmă, şi nu prea văd de unde 
aş putea rupe luna asta, nu-mi pare prea tare rău că noua ediţie se mai 
amână. 
 După audienţa la M.S., te-am căutat la Palat, dar n-am avut 
norocul să te găsesc, ca să-ţi spun amănuntele despre cele vorbite cu 
regele. I-am arătat care e situaţia Dicţionarului şi i-am spus că toate 
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încercările Academiei să continue publicarea cu propriile-i mijloace şi 
să intereseze guvernul pentru ea au fost zadarnice. La sfârşitul audienţei 
M.S. mi-a promis că va purta grija lucrării, fără să pomenească însă nici 
o vorbă de Fundaţie. Mie mi s-a părut că n-ar fi cuviincios, după 
asigurarea care mi-a dat-o, ca să-i spun cum s-ar putea afla mijloacele 
de a garanta publicarea Dicţionarului. 
 De multe ori mă gândesc la Fundaţiunea aceea şi tot mai mult mă 
întăresc în convingerea că ar fi o mare greşeală dacă paralele s-ar băga 
în ziduri şi în organizaţii nouă. Dacă e adevărat că intenţia Regelui e ca 
jumătate din ea să servească pentru scopuri culturale (cealaltă jumătate 
fiind menită Armatei), atunci cel mai înţelepţesc lucru ar fi ca venitul 
întâiei jumătăţi – vreo 10 milioane anual – să se împartă în cinci părţi 
egale si să se dea o parte Academiei şi patru părţi celor patru 
universităţi. Astfel Regele ar putea fi sigur că a încredinţat distribuirea 
în mâini bune şi n-ar fi nevoit să constituie comitete de conducere (şi un 
aparat de administraţie), care oricât de bine ar fi alese n-ar putea 
aprecia atât de bine trebuinţele noastre culturale ca Academia şi 
Universităţile. 
 Academia ar putea tipări Dicţionarul şi să sprijine mişcarea 
noastră ştiinţifică din afară de universităţi. 
 Din cele 8 milioane destinate Universităţilor – aşa propusesem 
D-lui Vintilă Brătianu, când se gândea el să facă o asemenea donaţie – 
s-ar stabili mai întâi două premii de câte un milion, care s-ar da în 
fiecare an la institutele universitare, şi pentru ajutoare de câte 1 ½ 
milion feicărei universităţi. 
 Premiile s-ar acorda de o comisiune din care fac parte cei patru 
rectori supt preşedinţia ministrului Instrucţiunii. Ar putea concura orice 
institut universitar care a dovedit o activitate ştiinţifică continuă. Din 
milionul primit, institutul premiat îşi va alcătui un fond permanent, care 
pe jumătate ar putea fi cheltuit pentru alcătuirea lipsurilor (aparate, 
bibliotecă, etc.), iar cealaltă jumătate ar fi fond nealterabil din al cărui 
venit s-ar putea face publicaţii, excursii de studiu etc. 
 Ajutoarele de câte 1 ½ milion anual le-ar acorda, în sânul 
fiecărei universităţi, o comisie compusă din câte un reprezentant al 
fiecărei facultăţi, sub preşedinţia prorectorului, pentru lucrări şi 
publicaţii ştiinţifice (şi manuale universitare) ale institutelor, 
personalului ştiinţific (asistenţi, etc.) şi studenţi (teze de doctorat etc.). 
 O singură condiţie ar trebui pusă pentru acordarea tuturor 
premiilor şi ajutoarelor din această Fundaţie: se vor premia şi ajuta 
numai cercetări privitoare la ţara noastră (pământul, trecutul, limba, 
viaţa poporului). Dacă Institutul Geologic va studia petrolul românesc, 
da; dacă va studia roce din Brazilia, nu. 
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 Astea toate ţi le scriu, ca să te gândeşti şi D-ta dacă n-ar fi bine 
să i le aduci, cu îmbunătăţirile ce vei crede de cuviinţă, la cunoştinţa 
M.S. înainte ce s-ar găsi alţi sfătuitori, care, cu cele mai bune intenţii, ar 
da poate sfaturi mai puţin bune. 

Al D-tale devotat prieten, 
Sextil Puşcariu 

 
Ms. 159.746 
 
 

* 
 
Muzeul Limbii Române 
  Cluj 
Str. Elisabeta 23 

Cluj, 29 martie 1930 
 

Iubite amice, 
 
 Am trimis alaltăieri raportul despre lucrările pentru Atlasul 
lingvistic şi cererea de a ni se da şi în 1931 subvenţia întreagă (300.000 
lei). Vei vedea din acest raport că lucrul merge bine. 
 D-lor Costăchescu, Ţiţeica, Iorga şi Bogdan le voi scrie cu câteva 
zile înainte de ţinerea şedinţei la care se va discuta chestiunea, Dacă le 
scriu acuma, uită până atunci. De aceea, te rog fă-mi un semn când e 
vremea să scriu. O voi face în tot cazul după Paşti, când voi pleca pentru 
o lună la Karlsbad, să-mi văd de sănătate. 
 Dacoromânia VI e culeasă întreagă şi sper că de-acum într-o 
lună să ţi-o pot trimite. Am pus pe bibliotecarul meu să caute dubletele 
pe care le voi trimite „Fundaţiei”. 
 Cu cele mai prieteneşti salutări, al D-tale devotat 
         
 Sextil Puşcariu 
 
Ms. 159750 
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Muzeul Limbii Române 
 Cluj 
Str. Elisabeta 23 

Cluj, 26 VI 1930 
 
 
Iubite amice, 
 
 Îmi pare foarte rău de veştile din ultima D-tale scrisoare. Mă 
obicinuisem atât de mult, trecând prin Bucureşti, să mă abat pe la Palat, 
ca să-ţi strâng mâna şi să „tăinuiesc” o jumătate de ceas cu D-ta despre 
lucrările bune care s-ar putea face! Ţi-aş fi foarte mulţumitor dacă din 
când în când a-ş mai avea prilejul să te văd şi dacă mi-ai mai da de ştire 
cum înaintează lucrările D-tale personale, pe care vrei să le reiei acum 
cu mai mult răgaz. De asemenea aş vrea să te ţin şi eu în curent cu 
lucrările noastre, mai ales cu Atlasul lingvistic şi cu Arhiva de folclor, pe 
care vrem s-o pornim cu Muşlea la toamnă. Unde să-ţi scriu? 
 
   Al D-tale cu veche prietenie 
 Sextil Puşcariu 
Ms. 159571 
 

* 
 
Muzeul Limbii Române 
       Cluj, 15 martie 1931 
 

Iubite şi onorate Domnule Kirileanu, 
 
 Mulţumesc, în numele Muzeului Limbei Române pentru volumul 
III din Documentele lui Veress şi vol. I din Documentele lui Costăchescu. 
Amândouă se prezintă admirabil şi Fundaţia se poate felicita pentru ele. 
Te rog scrie-mi unde să trimit publicaţiile noastre pentru biblioteca 
Fundaţiei. 
 Rezultatele anchetelor pentru Atlasul lingvistic sunt din cele mai 
bogate şi interesante. Anchetatorii luptă cu greutăţi enorme – dintre cele 
mai neplăcute sunt adesea drumurile şi lipsa de preoţi în multe sate (căci 
învăţătorii trăind în mizerie nu pot găzdui pe un străin) – dat le înving cu 
bărbăţie, şi salvează o comoară dispreţuită de cuvinte şi forme, pe care 
le şterge „civilizarea” pe fiecare zi ce trece. 
 Am făcut un raport pe care vreau să-l trimit Fundaţiunii „Regele 
Ferdinand I”, cerându-i sprijinul pe anul 1931. Nu prea ştiu însă cui să-l 
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adresez şi când e momentul cel mai potrivit ca să-l trimit. Ţi-aş fi nespus 
de recunoscător dacă mi-ai da vreo două indicaţii în privinţa aceasta. 
 
  Al D-tale devotat, 
       Sextil Puşcariu 
Ms. 159752 

* 
       Cluj, 21 II 1935 
 

Iubite amice, 
 
 Mă grăbesc să răspund la scrisoarea D-tale din 19 II 1935. 
 Când am fost acum în urmă la Bucureşti, am fost primit de 
Suveran în audienţă, căruia i-am expus din nou planul Enciclopediei, 
arătându-i şi posibilităţile de finanţarea ei. S-a cam speriat de sumele 
mari necesare în primii trei (câte 200.000 lei pe lună), care însă vor fi 
recuperate din vânzări în cei trei ani următori (opera fiind socotită pe 6 
ani). Deşi vede necesitatea Enciclopediei, a rămas să se mai gândească 
la posibilităţile de realizare. 
 Aceasta e tot ce-ţi pot comunica deocomdată. Nu cunosc aici 
dimensiunile, nici valoarea operei D-lui O.Lecca. Dacă se mai poate 
amâna, ea ar încăpea ca o parte de colaborare a autorului, în 
Enciclopedie, făcându-se astfel economii utile. Fireşte că din punct de 
vedere al Enciclopediei ar mai fi favorabil ca opera D-lui Lecca să se 
tipărească şi să o putem utiliza după plac. 
 Am vorbit cu M.S. Regelui şi despre Atlas, din care au mai rămas 
Muntenia şi Dobrogea de anchetat. Am toată nădejdea să mi se dea anul 
acesta o subvenţie potrivită, ca să terminăm Muntenia, cea mai mare 
provincie românească şi să poată D-l Pop pleca chiar de la Paşti la 
anchetă. 
 Până-n mai, când voi veni ca de obicei la Academie, nu ne vom 
mai vedea, căci nu cred să mai mă pot repezi la Bucureşti. Dar vremea 
trece repede. Cum va fi la Academie fără moş Bianu nu prea ştiu. D-ta 
gândeşte-te că anul ăsta vom avea probabil două locuri de corespondenţi 
la secţia literară şi fă-mi din vreme învoirea în scris, de care te rugasem 
mai de mult. 
  Cu veche prietenie, 
 
       Sextil Puşcariu 
 
Ms. 159759 
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       Bran, 19 iulie 1940 
 
Iubite Domnule Kirileanu, 
 
 Te rog să primeşti cele mai vii mulţumiri pentru cele trimise prin 
d-l Mircea Manoilescu şi calde felicitări pentru frumoasa ediţie 
definitivă Creangă. Nimeni n-o putea face mai bine decât d-ta, care ai 
ştiut pune atâta dragoste şi sinceră admiraţie în această carte. De 
asemenea îţi mulţumesc, în numele muzeului, pentru fotografiile după 
cele două poveşti, care-l aşază pe Creangă alături de Boccaccio. Le 
cunoaştem dintr-o copie pe care o avea Grimm de la regretatul Paul. 
 În curând vei primi de la Fundaţie un exemplar din Limba 
română, cartea la care am lucrat aceşti doi ani din urmă, uitând cele ce 
se petrec în jurul nostru ... 
 
  Cu vechi sentimente de devotată prietenie, 
 
     Sextil Puşcariu 
 
B.A.R. 159.760 
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„Aceasta e perioada în care Victor Brauner a cochetat, pentru scurtă vreme, cu 
Partidul Comunist. Şi tot acum, deşi se cunoşteau mai demult, se produce o apropiere 

mai mare între Margit, Victor Brauner şi Petre Vulpescu. „ 
 

Complicaţiile vieţii de artist 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 

Victor Brauner, Margit şi Petrică Vulpescu 
 
 Între numeroasele documente rămase de la Victor Brauner (şi 
păstrate într-un fond special de la Bibliothèque Kandinsky, aparţinând de 
Centrul G. Pompidou / MNAM Paris) se păstrează un dosar întocmit 
chiar de artist şi intitulat "<Cazul> Victor Brauner". Este vorba despre 
câteva zeci de înscrisuri (note personale, ciorne pentru corespondenţă, 
fragmente poetice), decupaje din presă, desene, fotografii etc., toate 
referitoare la semne / premoniţii care anunţau accidentul din 28 august 
1938, soldat cu pierderea ochiului stâng. Indiferent de datarea 
documentelor respective, Victor Brauner le-a adunat şi le-a ordonat 
(probabil în anul 1944, după opinia cercetătorilor) în virtutea aceleiaşi 
idei: monoftalmia era înscrisă în destinul său, predestinată, trebuind să 
apară la un moment dat şi orice detaliu biografic sau artistic legat de 
"ochi" sau de "vedere" constituia o parte din acest parcurs. Pictorul 
nostru - mereu atras de ocultism şi de mister, cum se ştie - considera că 
reprezintă un caz unic şi exemplar cel puţin în istoria artei: "Cum aş 
putea să trec sub tăcere, fără să amintesc din când în când şi să încerc să 
clarific, aceste lucruri extraordinare care mi se întâmplă? Cazul meu nu e 
unic în istoria artei? Cu o precizie fotografică am pictat autoportretul 
unui accident fundamental în viaţa mea (v. "Autoportretul cu un ochi 
enucleat", 1931- n.m.). Şi atâtea altele în anii următori. Lucrurile care mi 
s-au întâmplat şi mi se întâmplă sunt dinainte anunţate în toate desenele, 
tablourile sau obiectele mele /.../ De-a lungul timpului, acest exemplu 
fără asemănare în istoria artei, mai târziu, inevitabil va fi cunoscut şi 
comentat ca un fapt unic şi extraordinar." (notă scrisă cu cerneală neagră 
spre sfârşitul lui 1944, în timpul refugiului la Les Celliers-de-Rousset). 
 În anii premergători mutilării, adică în tinereţea sa bucureşteană, 
Victor Brauner era un băiat atrăgător şi cu succes. În acest sens, o 
mărturie ne vine de la poetul Saşa Pană (v. Născut în '02, Ed. Minerva, 
Buc., 1973), care descrie periplurile grupului de avangardişti de la revista 
unu prin casele prietenilor şi cunoscuţilor: "Mai descoperise, nu ştiu care 
din noi, câteva familii primitoare de oaspeţi, pe care le frecventam în 
unele seri. Era pe Calea Griviţei un ceasornicar Semo, a cărui fiică, 
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Lenuş, cu graţii feline şi ochi adumbriţi, ne primea cu masa plină de 
bunătăţi. Tineret dornic de distracţii exista. Altă familie era pe strada Sf. 
Constantin. Şi aici era o fată de vârsta măritişului, Lizi Pricert, voinicuţă, 
durdulie, care-l simpatiza pe Victor Brauner. La orice oră, în orice zi, 
eram bine veniţi, bine primiţi. Roll le-a numit <familii germane>. Dar la 
această denumire nu trebuie căutat vreun sens, vreo logică, ci tocmai 
contrarul. Cu timpul, numărul familiilor germane a crescut..." (1929). 
Totuşi, în final, măcar pentru Victor Brauner povestea cu "familiile 
germane" va avea un sens, căci el se va căsători cu Margit Kosch (în 6 
martie 1930), a cărei familie se mutase înainte cu câţiva ani de la Oradea 
la Bucureşti. Iar socrul artistului,  Leopold Kosch, bun cunoscător al 
limbii germane, va traduce textele "uniştilor" (Il. Voronca, St. Roll, Geo 
Bogza, B. Fondane, Zaremba, S. Pană ş.a.) pentru numărul special al 
vestitei reviste Der Sturm (XX, 8 / august-septembrie / 1930). 
 Revenind acum la dosarul "<Cazul> Victor Brauner", precizez că 
acolo se păstrează câteva "fetişuri" importante pentru pictor, între care şi 
o fotografie alb-negru realizată de el însuşi în 1930 pe B-dul 
Montparnasse. Imaginea înfăţişează două personaje: un bărbat cu pălărie 
şi pardesiu, în picioare, legând la ochi cu o eşarfă o femeie aşezată pe un 
scaun, pe strada din fundal apărând o casă cu trei nivele (v. foto) . Victor 
Brauner o comentează aşa: "Acţiunea se petrece pe B-dul Montparnasse 
şi se zăreşte în fundal casa în care locuieşte Dominguez (Oscar, care va 
arunca paharul în ochiul lui V.B. - n.m.) şi unde mi s-a întâmplat 
accidentul din noaptea de 27 spre 28 august. Personajul îi seamănă lui 
Dominguez. Dacă vom reconstitui acţiunea fotografierii se va vedea că 
axul privirii mele (al fotografului - n.m.) şi acela al aparatului duc direct 
la nr. 83 de pe B-dul Montparnasse, locul accidentului." (cf. arhivele 
Bibl. Kandinsky). E un argument, desigur, pentru premoniţia în discuţie. 
Dar nu numai atât. Pentru că între aceleaşi manuscrise, într-un text (pare 
o ciornă de scrisoare) datând tot din 1944, Victor Brauner rezuma şi 
repeta un şir de evenimente premonitorii: "În orice caz iată unele dintre 
cele mai semnificative: Am făcut un autoportret exact al capului meu cu 
o rană la ochiul stâng. În altul am <iniţiala> executorului (D de la 
Dominguez în "Peysage méditeranéen", 1932 - n.m.), EŞARFA, 
emigrantul de război, FOTOGRAFIA, PETRICĂ." (s.m.). Or, nu poate fi 
vorba aici decât despre fotografia mai sus menţionată, despre eşarfa 
("orbire" simbolică) cu care e legată femeia la ochi şi despre - atenţie - 
Petre Vulpescu, avocatul cu care se va căsători Margit după ce va divorţa 
de Victor Brauner (în octombrie 1939). Oare descifra artistul, peste ani, 
şi o premoniţie a despărţirii de prima sa soţie? Posibil, de vreme  ce între 
aceleaşi file găsim şi următoarea însemnare: "Timpul trecea. Reeducarea 
vederii mele cu un singur ochi făcea progrese. Am reînceput să pictez. 
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Cred că primul tablou e pornit. În tot acest timp, când am fost mereu 
slăbit de viaţa mizeră, de teribilele tulburări ale unor sentimente ambigue, 
de circumstanţele sociale, Margit s-a separat de mine, fiind măritată cu 
Petrică, războiul se apropia etc. etc., partea obsesională a tablourilor mele 
prindea viaţă în jurul meu." 
 În legătură cu episodul fotografiei şi etapa ulterioară, mai sunt de 
adăugat câteva lucruri. În 1930, Victor Brauner se afla la a doua călătorie 
în Franţa, de data asta o călătorie de nuntă, împreună cu Margit, 
"sponsorizată" de socrul său. Soţii Brauner rămân la Paris până în 
primăvara anului 1935, dar în condiţii materiale precare, banii de care 
dispuneau fiind din ce în ce mai puţin, căci afacerile lui Leopold Kosch 
nu mai mergeau atât de bine în Bucureşti. La revenirea în ţară, expoziţia 
lui Victor Brauner de la Galeria "Mozart", din aprilie, s-a dovedit un 
eşec, din punct din vedere financiar (tablourile fiindu-i sechestrate până 
la achitarea chiriei pentru sală!). În acest timp, Victor şi Margit locuiesc 
o vreme în casa familiei Kosch (str. Sabinelor nr. 2), unde discuţiile pe 
teme financiare devin din ce în ce mai tensionate. Margit, şi ea artist 
("deco"), trebuie să lucreze intens ca să câştige bani. În 1936, Victor 
Brauner se mută în altă locuinţă şi se afiliază unui grup (din care mai 
făceau parte Const. Nisipeanu, Pericle Martinescu şi Saşa Pană) care a 
încercat să formeze o asociaţie de tip sindical a artiştilor, vizând şi 
scoaterea revistei Antagonism. Proiectul a eşuat atât din motive 
financiare, cât şi politice, grupul (infiltrat de socialişti şi utecişti) fiind 
atent supravegheat de Siguranţă. Iată un fragment dintr-un raport al 
Serviciului S. din 17 februarie 1936: "Către M.St.M. - Secţia II-a /.../ Un 
grup de publicişti simpatizanţi ai mişcării de stânga, secondaţi de un 
număr de membri ai <Blocului Studenţesc Democrat>, au luat hotărârea 
de a edita o revistă lunară, intitulată <Antagonism>, care va avea rolul de 
a evidenţia progresele mişcării de stânga în România şi de a înlesni 
difuzarea ideilor mişcării în masele muncitoreşti. În acest scop s-a ţinut o 
întrunire a grupului de iniţiativă la domiciliul pictorului Victor Brauner 
din Str. General Manu Nr. 18, la care au participat Victor Brauner, 
Mihail Dan, publicist, Gherasim Luca, colaborator la publicaţia de stânga 
<Cuvântul Liber>, Locot. Medic Alexandru Binder (poetul Saşa Pană - 
n.m.) şi studenţii PETRE VULPESCU (s.m.), student la Facultatea de 
Drept şi la Academia de Belle Arte, cunoscut ca membru militant şi bun 
agent de propagandă al tineretului comunist, Gelu Naum, student la 
facultatea de Litere, conducător al propagandei comuniste în rândurile 
studenţilor de la această facultate şi fost redactor al publicaţiei cu caracter 
comunist, suspendată în prezent, <Tânăra Generaţie>, Iliin Iosif şi Iliin 
Victor, studenţi la Academia de Muzică, Pericle Martinescu, student la 
Facultatea de Litere, şi Constantin Nisipeanu, student la Academia 
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Comercială." (v. Arhivele Naţionale Istorice Centrale ale României, Fond 
95, Dosar 7987). 
 Aceasta e perioada în 
care Victor Brauner a cochetat, 
pentru scurtă vreme, cu 
Partidul Comunist. Şi tot acum, 
deşi se cunoşteau mai demult, 
se produce o apropiere mai 
mare între Margit, Victor 
Brauner şi Petre Vulpescu. Cel 
putin din partea Margitei 
(Marguta, cum era alintată în 
familie), manifestările de 
simpatie excesivă nu i-au 
surprins pe cei care-i cunoşteau 

temperamentul. Pictoriţa Madi Dinu (soţia poetului Stephan Roll / 
Gheorghe Dinu) şi-o aminteşte astfel: "Era simpatică şi o persoană 
plăcută. Vorbeam cu ea despre romane, despre prieteni. Când s-au mutat 
în strada General Manu, i-am vizitat. Eram împreună cu Tedy (fratele 
mai mic al lui V.Brauner - n.m.). Dar, cum te duci la casă nouă fără un 
cadou? Nu mai puteam să recuperăm, era sărbătoare. Totul închis. 
Deodată, pe o stradă, o găinuşă scăpată dintr-o curte, în mijlocul străzii. 
Era speriată. Stai să o prindem, ca nu cumva să o calce vreo birjă sau 
vreo maşină. Întrebăm pe la porţi. Nimeni n-o revendică. Atunci ne 
gândim s-o ducem cadou de casă nouă cuplului Brauner. Zis şi făcut! Ne 
înfiinţăm la uşă şi le dăm cadoul. /.../ I-a amuzat. Şi ce crezi? Margit i-a 
dat-o mamei ei, care a legat-o de un picior şi a îngrijit-o şi, culmea, găina 
i-a răsplătit cu ouă /.../ (Victor şi Margit) Aveau în spatele hotelului 
Union un magazin de tricouri, stofe, ţesături. (Dar Margit se ocupa de 
magazin). Margit era foarte bine în rol. Vreau să-ţi spun că am lucrat 
pentru ei. Margit era mai mult decât generoasă... Mi-am pus în practică 
diferite idei artistice şi Margit vindea produsele foarte bine. Erau lucruri 
pe gustul cucoanelor. Dar să ştii că Margit şi Victor ştiau să-mi 
răsplătească munca. Uite, să-ţi spun: din feţe de masă am făcut costume 
de plajă. A fost un mare succes! Margit era mână spartă. Habar n-avea de 
valoarea banului. /.../ Margit era o brună focoasă, ştia să se fardeze şi 
avea un râs contagios /.../ Lui Margit nu-i displăcea cultura, dar avea alte 
preocupări." (cf. Observator cultural, nr. 573 / mai 2011; interviu realizat 
de Florin Colonaş).  
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Utecişti, spioni, procese, transfugi 
 
 În privinţa lui Petre Vulpescu, artista centenară Madi Dinu îşi 
aminteşte: "La o petrecere, Margit (Brauner - n.m.) l-a întâlnit pe Petrică 
Vulpescu. Ăsta era un băiat de la Belle-Arte, lui Margit îi căzu cu tronc, 
iar Petrică <era mort> după ea. /.../ Personajul ăsta, Vulpescu, era un tip 
bine şi, drept să-ţi spun, nouă, fetelor de la Belle-Arte, ne cam plăcea de 
el. Umbla totdeauna cu o bâtă. Avea mulţi adversari printre studenţi. Era 
cu porniri comuniste. Şi în epoca aceea, cu multe mişcări studenţeşti şi 
porniri legionare, făcea o notă aparte prin atitudinea lui de extremă 
stângă. Să ştii, era un băiat cu talent plastic. Dar era foarte interesant că 
nu a participat la viaţa artistică. Nu figurează în lista expozanţilor de la 
<Tinerimea artistică> şi nici la Saloanele oficiale. De altfel, Vulpescu era 
şi propagandist al comuniştilor şi ţinea cursuri de istoria partidului. L-a 
avut, între cursanţi, şi pe Ceauşescu, pe timpul acela ucenic la cizmărie. 
/.../ Petrică nu a mai profesat ca pictor, ci ca avocat, studii pe care le 
făcuse în paralel. Margit divorţase de Victor şi, de frica legionarilor, au 
fugit în Turcia. Au fost răpiţi, băgaţi într-o maşină, este o întreagă 
poveste, şi apoi au fost internaţi într-un lagăr, în Africa. Margit lucra la 
un război şaluri şi stofe pentru şefii lagărului şi consoartele lor şi aveau 
pe chestia asta o oarecare libertate." (cf. interviului de mai sus). 
 Într-adevăr, fenomenală este memoria d-nei Madi Dinu! Căci 
documentele scoase recent la lumină susţin, măcar pe partea lor 
"administrativă", toate cele declarate în interviul citat. Iată: un proces 
verbal referitor la o descindere a Poliţiei în casa unui oarecare Petre 
Enache (pe str. Foişor nr. 9 din Bucureşti), în seara de 20 septembrie 
1934, menţionează: "Cum acest comitet (<comitetul anti-fascist sectorul 
II negru> - n.m.) nu posedă autorizaţia Corpului II Armată, ne-am 
transportat la faţa locului unde am găsit mai mulţi indivizi la care le 
vorbea tânărul Matei Socor despre fascism şi cerea egalitate pentru toţi 
cetăţenii. Spunându-le să părăsească sediul, numiţii s-au opus, 
continuând întrunirea. Văzând opunerea lor, am intervenit telefonic la 
Prefectura Poliţiei Bucureşti, care ne-a trimis o camionetă cu 12 gardieni 
publici, cu concursul cărora am putut să-i ridicăm, şi aduşi la comisariat 
i-am identificat şi am stabilit că se numesc...". Cu această ocazie sunt 
reţinuţi 21 de utecişti clandestini (agitatori, studenţi şi muncitori), dintre 
care - de pe lista raportată de comisarul Anton Ananiu - merită reproduse 
câteva nume cu o viitoare rezonanţă culturală şi politică: Socor Matei 
(dirijor şi compozitor, a făcut muzica pentru primul imn al RPR), 
VULPESCU PETRE, Scarlat Callimachi (scriitor, poreclit şi "Prinţul 
roşu" datorită originii sale boiereşti), Preuteasa Grigore, CEAUŞESCU 
NICOLAE, NAUM GELLU (scriitor), Roller Mihail (istoric)... 
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 Aşadar, la întoarcerea în ţară, din primăvara anului 1935, Victor 
Brauner îl cunoaşte pe studentul Gellu Naum (la deschiderea expoziţiei 
de la Galeria "Mozart", într-un episod povestit ulterior de poet), devenind 
foarte buni prieteni, dar se apropie şi de Petrică Vulpescu (pe care e 
posibil să-l fi ştiut mai dinainte), mai degrabă datorită lui Margit. E 
perioada în care artistul a publicat o serie de caricaturi cu subiect politic 
sub pseudonimele Toto, Weber sau WeBer. Acum poate fi considerat un 
"simpatizant" al comuniştilor, motiv suficient ca Siguranţa să stea cu 
ochii pe el şi să ia în serios fie informaţiile eronate (dintr-o "notă" 
semnată "M." / Mihai Dan? / şi înregistrată la 2 febr. 1934, când pictorul 
încă nu revenise în ţară: "Victor Brauner, pictor, fost colaborator al 
revistei / unu - n.m. /, stabilit la Paris, membru militant în P. Comunist 
Francez, a înjurat de nenumărate ori în scris pe Saşa Pană pentru 
oscilaţiile lui. A dat indicaţii pentru scoaterea lui unu în noi condiţii şi 
care erau să fie aplicate dacă Saşa Pană n-ar fi hotărât suspendarea 
revistei fiindcă ea i-a adus nenumărate buclucuri."); fie acuzele 
tendenţioase, bazate pe asocieri şi "deducţii" fanteziste, nu pe o 
documentare serioasă (v. nota "Corpului Detectivilor" din Secţia 3-a, 
datată 1 sept. 1938, când pictorul se afla deja la Paris, internat în spital 
după accidentul la ochi: "Menţionăm că grupul scriitorilor comunişti 
români se consideră o filială a AER-ului de la Paris, iar comunistul 
LOCHER ZOLMAN / poetul Gherasim Luca - n.m. / când a plecat din 
ţară a fost trimis cu o scrisoare de recomandare la LOUIS ARAGON, de 
către pictorul comunist VICTOR BRAUNER din Bucureşti, care a stat 
mai mulţi ani în Franţa, având legături prieteneşti cu LOUIS 
ARAGON.").  
 Nu mai insist pe această chestiune, la care m-am referit altădată 
(când Stelian Tănase, prea grăbit, l-a caracterizat pe V.B. ca "agent 
kominternist", luând de bune tocmai exagerările răuvoitoare din 
înscrisurile păstrate în arhive - v. Avangarda românească în arhivele 
Siguranţei, Polirom, 2008). Cert e faptul că iluziile stângiste ale 
artistului, câte au fost ele (ca şi-n cazul lui Gellu Naum şi al altora), s-au 
destrămat repede şi simultan cu iluziile sentimentale, când Margit a 
preferat să rămână în ţară exact cu utecistul (comunistul?) Petre 
Vulpescu. Cum nici fericirea noului tandem de îndrăgostiţi nu a durat, pe 
canavaua confuză a epocii, pentru că, în 1938, deşi deţinea funcţia de 
secretar al CC al UTC (ca lider al "celulei" de la Universitatea 
Bucureşti), Petre Vulpescu a fost exclus sub acuzaţia de "troţkism" 
(împreună cu colegul său Gogu Rădulescu). Şi nici asta n-ar fi contat 
atât, dacă mai târziu n-ar fi fost arestat şi condamnat pentru spionaj în 
favoarea Intelligence Service-ului! Poveste cusută cu aţă albă, care nu a 
însemnat decât o "acoperire" pentru a putea fi trimis cu misiuni speciale 
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în Turcia (v. interviul cu Madi Dinu), împreună cu Margit, de astă dată, 
fiind în realitate agent al SSI, la comanda lui Eugen Cristescu. Oare 
printre utecişti / comunişti fusese altceva?!  
 În arhivele Victor Brauner de la Bibl. Kandinsky nu există probe 
că artistul s-ar fi interesat de fosta lui soţie, după război şi la revenirea în 
Paris din refugiu (deja era împreună cu Jacqueline şi urmau să se 
căsătorească în 29 iunie 1946). Totuşi, într-o scrisoare pe care i-o trimitea 
de la Bucureşti la 3 februarie 1946, sora sa Veronica (căsăt. Miesznik) îl 
informa: "Marguta a plecat în străinătate pentru câţiva ani, dar s-a întors 
de câteva luni. Nu s-a schimbat." Nici la Bucureşti nu pare că se ştiau, 
atunci, prea multe lucruri despre "mişcările" familiei Margit şi Petre 
Vulpescu. Oricum, întors într-o Românie pe cale să devină "Republică 
Populară", avocatul Petre Vulpescu încă ezită în privinţa noii sale 
orientări politice (cam asta dă de înţeles publicarea broşurii Politica dusă 
de Maniu faţă de Anglia şi America, Bucureşti, 1946, f.ed.), dar până la 
urmă – după un ocoliş pe la socialişti - se apropie tot de comunişti. Va fi 
însă definitiv marginalizat, apoi chiar arestat şi judecat în procesul 
"devierii de dreapta", din anii 1953-1954, montat de Gh. Gheorghiu-Dej, 
în care a fost implicat şi Gogu Rădulescu (n. 1914, ilegalist, iniţial 
apropiat de tânărul N. Ceauşescu, apoi de sovietici, arestat şi exclus din 
PMR, reabilitat în PCR, demnitar sub N. Ceauşescu, protector al unor 
scriitori şi artişti disidenţi în anii '70-'80, arestat la revoluţie cu lotul 
CPEx, decedat în 1991). 
 Trebuie să mă întorc şi să precizez că, în timpul activităţii uteciste 
clandestine din interbelic, Gogu (Gheorghe) Rădulescu era preşedintele 
FSD (Frontul Studenţilor Democraţi), de atunci datând relaţia cu Petre 
Vulpescu (liderul uteciştilor din Universitate) şi cu ceilalţi tineri 
militanţi, dintre care unii se vor afirma în diverse domenii ale culturii. Or, 
în cadrul procesului din anii 1953-1954, deţinutul Petre Vulpescu apare 
ca martor al acuzării împotriva lui Gogu Rădulescu, declarând în faţa 
Comisiei Controlului de Partid: "În anul 1940, în timp ce se afla în 
străinătate, s-a întâlnit cu WATSON (spion englez - n.m.), de la care a 
aflat că îl cunoştea pe GOGU RĂDULESCU din perioada când 
WATSON se afla în România. Deasemeni, VULPESCU declară că în 
timp ce se afla în Turcia - 1940 - a fost întrebat de către DE 
CHASTELAIN, spion englez, despre GOGU RĂDULESCU, cerându-i 
să-i facă o caracterizare. VULPESCU declară că nu a putut să-i satisfacă 
cererea lui DE CHASTELAIN, deoarece nu îl cunoştea pe GOGU 
RĂDULESCU decât foarte vag (?! - n.m.) şi nu cunoaşte motivele pentru 
care DE CHASTELAIN i-a cerut acest lucru. În continuare VULPESCU 
declară că întorcându-se în ţară s-a împrietenit cu GOGU RĂDULESCU, 
prin soţia acestuia pe care o cunoscuse înainte de venirea lui GOGU 
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RĂDULESCU din prizonierat (din URSS - n.m.). În discuţiile avute, 
GOGU RĂDULESCU i-a confirmat că l-a cunoscut pe WATSON şi că a 
avut cu acesta multe discuţii, cărora nu le-a dat importanţă. VULPESCU 
declară că GOGU RĂDULESCU i-a afirmat că WATSON i-a pus 
anumite întrebări la care nu i-a răspuns nimic în scris." (cf. "Referat 
privind pe numitul GOGU RĂDULESCU, fost adjunct al M.C.E.", din 2 
aprilie 1954, ANICR). 
 Sigur că aceste declaraţii, luate sub presiune, implică multă 
prudenţă din partea inculpaţilor, adevăruri spuse pe jumătate, chiar 
mărturii mincinoase, informaţii ocultate etc., la care se adaugă modul 
tendenţios de transcriere a lor din partea "comisiei". În orice caz, lui Petre 
Vulpescu i se pierde urma (documentară) în / după acest proces, cum nici 
despre Margit nu mai aflăm nimic. În schimb, relaţiile lui Gogu 
Rădulescu cu ceilalţi protagonişti se lasă devoalate. Mai ales prin 
intermediul soţiei sale, Dorina Rădulescu (născută la Roznov, jud. 
Neamţ, la 25 mai 1909, din părinţii Maria şi Isac Rudich). Astfel, dintr-o 
evocare a poetului Ştefan Roll aflăm că în casa din Bucureşti (unde se 
mutase între timp) a familiei Rudich se ţinea un cenaclu animat de poetul 
B. Fundoianu şi la care participau Ilarie Voronca, Victor Brauner, Claude 
Sernet, F. Brunea-Fox ş.a. (cf. rev. Luceafărul...). E limpede că referinţa 
priveşte gruparea de avangardă "Insula". Apoi, în memoriile sale, Saşa 
Pană notează, la anul 1930: "Mai erau şi câteva tinere care ne frecventau 
la Secol (<Lăptăria lui Enache> - n.m.): Eva Dlugaci, poreclită Zebra, 
<Mormona> lui Roll, surorile Schwartz, DORINA RUDICH..." (s.m.). 
Pe atunci, Dorina nu-l cunoscuse încă pe Gogu Rădulescu, dar când 
lucrul acesta se va întâmpla vom avea şi explicaţia atracţiei viitorului 
demnitar comunist pentru lumea ciudată a artiştilor de tot felul. Şi mai 
ales a celor din avangardă, rebeli, cu vădite înclinaţii de stânga, 
internaţionalişti, dar şi... democraţi, măcar în opinii! 
 Aşadar, Victor Brauner a avut ocazia să o cunoască din tinereţe 
pe Dorina Rudich (poate au şi schimbat impresii despre originea lor 
nemţeană), dar probabil că nu şi pe Gogu Rădulescu, cei doi căsătorindu-
se chiar în 1938, când artistul pleca definitiv în Franţa. Peste decenii, 
totuşi - şi asta deja "înfrumuseţează" situaţia -, în colecţia de artă a soţilor 
Gogu şi Dorina Rădulescu se aflau cel puţin două lucrări semnate de 
Victor Brauner. Este vorba despre un ulei pe carton pictat pe ambele feţe, 
"Fără titlu" / "Studiu pentru un portret al lui Michael Askenazy" (1937), 
41 x 49 cm, evaluat la 300.000 / 350.000 FF şi despre o grafică "Fără 
titlu" (1937), acuarelă şi tuş pe carton, 32 x 23,5 cm, evaluată la 40.000 / 
60.000 FF, ambele scoase la vânzare de un colecţionar belgian. În 
expertiza făcută de galeristul Samy Kinge, la 18 şi, respectiv, 19 
septembrie 2000, e menţionată la "provenienţă", ca primă sursă, "Margit 
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Brauner-Kosch (soţia artistului până în 1938)" şi, ca a doua sursă, 
"colecţia Gogu şi Dorina Rădulescu (prim-ministru al României sub 
Ceauşescu până în 1985)". Deci, şi după plecarea artistului, relaţiile 
protagoniştilor din biografia sa îşi urmau cursul, doar opera acestuia 
rămânându-le mărturie. Sau amintirile depănate la un "cenaclu" 
improvizat ad-hoc, după ce, în 1969, familia Rădulescu şi-a cumpărat o 
casă la Comana, în vecinătatea locuinţei poetului Gellu Naum, fostul bun 
prieten al pictorului (Victor Brauner murise în 1966).  
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„Așa-i așteptată și pana 
S-aștearnă pe fila de scris 
O parte neprinsă din rana 
Poetului veșnic închis” 

 
 
 
 

 

Poeme de  Cezar Țucu 
 

Blestem (202) 
 
S-au strâns în biserici mai toate 
Păcatele lumii știute! 
Pe vârste și sex arhivate, 
Pe ziuă sau noapte făcute! 
 
Continuu a milei cutie 
Adună arginți și monede 
La schimb cu iertări de vecie 
În care femeia se-ncrede! 
 
Și tot fără pauză crește 
Mulțimea noilor turle 
Spre care păcatul privește 
Convins că intra-va cu surle 
 
Și-n dangăt de clopote trase 
Ca toată suflarea să știe 
Că Domnu-a iertat numeroase 
Păcate făcute! Doar mie 
 
Nu vrea să îmi sară vreunul 
Din cele extrem de puține 
Pe care le știe Preabunul 
Că-n gând le-am făcut! Și-s cu tine! 
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Blestem (203) 
 

De două ape-i traversat covorul 
Pe care lumile sunt rânduite, 
Dar nu le știe nimenea izvorul 
Și nici oceanul care le înghite! 
 
Cobor din munții netrecuți pe hartă 
Și sunt, de stânci golașe, despărțite, 
Iar albiile,-n care curg, le poartă 
Spre canioane-n piatră dăltuite 
 
De vremea așezată pe-amândouă, 
În părți echivalente divizată, 
Ca valurile arătate nouă 
S-ascundă fața lor adevărată 
 
De vitrege ființe blestemate 
Să-ntruchipeze soarele și hăul, 
În lumea despărțită de păcate, 
Și să însemne: binele și răul. 
 

Blestem (204) 
 

Cum pânza visează penelul 
Să-i umple întregul pustiu, 
Cu gândul deșart că în felul 
Acesta’ l va face mai viu 
 
Așa-i așteptată și pana 
S-aștearnă pe fila de scris 
O parte neprinsă din rana 
Poetului veșnic închis 
 
În turnul păzit de blestemul 
Păcatului rimei făcut 
Ce-a dat la iveală poemul 
De nimenea încă văzut! 
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Blestem (205) 
 
N-ai ce lua când vei pleca, iubito, 
Că toate amintirile-s la mine! 
Doar vremea, poate, ce am irosit-o, 
Să te-nsoțească,-n rest, nu prea știu cine 
 
Ar îndrăzni să-ți fie călăuză 
La un drumeag cu unic sens: durerea, 
Pe care-aleargă optzecista muză, 
Ca un bolid, spre ținta Nicăierea! 
 
Și chiar dacă ți-ar ține companie 
Poetul manuscriselor uitate 
Prin paturile ce stau mărturie 
Iubirii începute pe-nserate, 
 
Cu ce te-ar încălzi o jertfă nouă, 
La câte-ți stau, ciorchine, la picioare, 
Când niciodată nu ai dat în două 
Un strop, măcar, din clipa ce nu moare. 
 

Blestem (206) 
 
Am venit să-ţi mângâi sânii, 
Cum spun vechile blesteme, 
Ce-au ajuns atotstăpânii 
Nopţilor ultimei vreme, 
 
După care să-mi port mâna 
Mai în jos, tot mai la vale, 
Doară este săptămâna 
Patimilor imorale, 
 
Când chemările dorinţei 
Prind năluc, iar stăvilare 
Nici părinţii conştiinţei 
Să le pună nu-s în stare! 
 
Iar de n-oi simţi nimica 
După prima coborâre 
Până m-o cuprinde frica, 
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Sau vreun drac coada să-şi vâre, 
 
Relua-voi, ca-n poveste, 
Unde orişice redută 
Abia – a treia oară este 
Cucerită sută-n sută! 
 
 

 
Blestem (201) 

 
Aş vrea doar de la mine începutul 
Să plece în calvarul măsurării 
Pustiului, pe unde cunoscutul 
Mai stă ascuns sub semnul întrebării. 
 
Şi singurul reper mi-aş vrea fiinţa 
Supusă ne-ncetat destăinuirii 
Păcatelor deliberând sentinţa 
Neprinselor blesteme-ale iubirii. 
 
Chiar clipa de la care timpu-şi pune 
Nisipul în clepsidrele marcate 
Ca numai ora scrisului să-mi sune 
N-aş alunga-o de la numărate. 
 
Doar punctul zero, de la care ura 
Se pregăteşte să primească startul 
L-aş radia, ca niciodat’ făptura 
Nimicului să ia-n primire cartul 
 
Plecărilor spre Nicăierea, unde 
Se întânlesc doar visurile cave, 
Trăite-n naufragiul ce ascunde 
Poveştile uitatelor epave. 
 
 
 
 
 
(Din volumul în curs de apariție - Penultimele scrisori și blesteme) 
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„Cioran este recunoscut ca mare scriitor de limba franceză 
deşi nu avea cetăţenie franceză; el, care privea cu 
resentimente spre România, este cetăţean român. Descoperim 
aici esenţa paradoxală a concepţiei lui Matei Vişniec despre 
exil: exilul este, simultan, fugă de patrie şi fugă spre patrie.” 
  
 
 
 

Tema exilului la Matei Vişniec 
 

un studiu de Gheorghe Brânzei 
 
1. Literatura exilului 
 „În general, de când trăiesc în Franţa, încep prin a-mi scrie piesele în franceză. 
Imediat însă le „transfer” în română, ceea ce înseamnă rescrierea lor, de fapt. În 
cursul acestei noi decantări, textul se dezvoltă, structura piesei se consolidează. Ceea 
ce mă obligă să revin la textul francez… Naveta între cele două limbi poate continua 
multă vreme, cu revelaţii dintre cele mai fructuoase, pentru că textul este „cântărit” 
astfel în două universuri emoţionale , în două coduri de sensibilitate, ceea ce mă obligă 
până la urmă să fiu foarte clar şi foarte cinstit cu mine însumi, adică să spun fără să 
trişez ceea ce vreau să spun. Între limba franceză, care este carteziană şi precisă, şi 
limba română, care este vulcanică şi alunecoasă, scrierea însăşi devine un spectacol în 
faţa căruia nu încetez să mă minunez.”1 
Aşadar, textul este transpus în două universuri emoţionale, în două coduri 
de sensibilitate, printr-o veritabilă navetă între limba franceză şi limba 
română. Asta crede rădăuţeanul ajuns în Franţa şi stabilit în Oraşul 
luminilor; crede că poţi face naveta între două limbi aşa cum, altădată 
făcea naveta din cartierul Floreasca (Bucureşti), la Dorobanţu, în judeţul 
Călăraşi.  
Pentru fostul profesor de istorie şi geografie, viaţa din Capitala Franţei 
începe în 1987, când, în septembrie, obţine viza pentru El Dorado-ul 
mult visat. Asta se petrecea cam la 50 de ani de când Emil Cioran îşi 
căutase rostul în ţara lui Voltaire. Dacă reperele biografice sunt precise, 
nu putem şti cu exactitate momentul în care, dintr-un  tânăr dramaturg, 
Matei Vişniec devine un mare dramaturg; şi, nu putem şti pentru că, o 
vreme, cărţile sale de teatru se amestecă, jocul de-a teatrul se amplifică 
prin introducerea elementelor de sertar, pentru că “titlurile se mai 
înlănţuie, prolixe, neaşteptate, mustind de plăcerea de a ocupa scena, de a 

                                                 
1  Matei Vişniec – “Cuvintele mele cerşesc încarnarea”, în Mansardă la Paris 
cu vedere spre moarte, Editura Paralela 45, 2004, p. 5 
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acapara atenţia, tandre şi muzicale, ca un refren de jazz (Frumoasa 
călătorie a urşilor Panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la 
Frankfurt) sau naive şi neobrăzate ca un copil ce vorbeşte când nu 
trebuie (Bine mamă, dar ăştia povestesc în actul doi ce se-ntâmplă-n 
actul întâi) sau pur şi simplu ca o tiflă biruitoare şi răzbunătoare, acum, 
când putem în fine să spunem totul pe o scenă deschisă (Istoria 
comunismului povestită pentru bolnavii mintal).2 
 
2. Matei Vişniec şi sentimentul dezrădăcinării 
 Aşa cum, altădată, Emil Cioran îşi căutase un rost în capitala 
Franţei, aşa şi Matei Vişniec intră în legătură cu membrii „rezistenţei” 
culturale româneşti, stabiliţi în Franţa (Monica Lovinescu, Virgil 
Ierunca). Ca ziarist la Radio France Internationale cunoaşte dulcele chin 
al  exilului prin veştile venite din ţară pe care le comentează pe calea 
undelor. 

Când, un an mai târziu, în 1988, se va muta pentru o vreme la 
Londra, ca jurnalist la Secţia Română de la Radio BBC, Matei Vişniec 
întră într-un benefic contact cu teatrul anglo-saxon; urmarea acestui fapt 
va fi piesa de teatru Groapa (The pit). 

Cu toate acestea, Franţa şi limba franceză îl ajută să îşi 
construiască o carieră internaţională de dramaturg, astăzi fiind recunoscut 
ca dramaturg francez ale cărui piese de teatru au fost jucate pe scene din 
peste 20 de ţări.. 

Mansardă la Paris cu vedere spre moarte a avut premiera 
mondială în iunie 2004 la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, în regia lui 
Radu Afrim. Momentul devine unul de referinţă pentru re-recunoaşterea 
unanimă a lui Matei Vişniec în ţara pe care o părăsise de peste 15 ani. 
Dramaturgul precizează că nu l-a cunoscut personal pe Cioran, dar că 
textele sale i-au hrănit îndoielile şi căutările tinereţii sale. „Multe alte 
cărţi, mărturii, jurnale, dedicate filozofului i-au fost lecturi de căpătâi. 
Vişniec desprinde deci,  graţie forţei sale de scriitor, graţie celui de-al 
treilea ochi pe care orice creator îl are, o viziune subiectivă, proprie şi ne 
prezintă propria sa versiune asupra personajului Cioran. (…) Vişniec nu 
face operă pioasă, de hagiografie, mitul naţional proiectat în gloria 
apuseană nu-l impresionează. Ceea ce caută este esenţa ultimă, ascunsă a 
personajului, Cioran deposedat de aura consacrării literare, silueta umilă, 
acoperită de cenuşă ca Iov pe maldărul său de gunoi, biet octogenar 
măcinat de boală, Cioran filozoful despuiat de tot, ca o ultimă  încarnare 
a Eclesiastului biblic. Chiar dacă piesa citează câteodată fraze, cuvinte 

                                                 
2  Mirela Nedelcu-Patureau – “Pur şi simplu un dramaturg”, în Mansardă la 
Paris cu vedere spre moarte, Editura Paralela 45, 2004,   p. 275. 
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din textele lui Cioran, Vişniec nu „dramatizează” episoade cunoscute, e 
drept, le sugerează câteodată, lizibile doar cunoscătorilor, nu povesteşte 
pur şi simplu „viaţa aşa cum a fost”.3 

Suntem de părere că Emil Cioran, prin atitudinea pe care a 
adoptat-o din 1945, când s-a stabilit definitiv la Paris, în ceea ce priveşte 
România şi românismul, exprimă cel mai bine sentimentul românului 
exilat, sentiment pe care îl trăieşte şi Matei Vişniec. Iată de ce apreciem 
că Mansardă la Paris cu vedere spre moarte este ilustrativă pentru tema 
exilului la Matei Vişniec. 
 
3. Despre limită sau Mansardă la Paris cu vedere spre 
moarte 
 Piesa are 13 scene inegale ca dimensiune; 13 scene pentru că 
numărul este perceput ca aducător de ghinion. Un decor atent precizat 
(„pe o imensă pânză din fundalul scenei, celebra fotografie în care 
Cioran, Eliade şi Ionescu sunt împreună”, apoi „personajele se 
fărâmiţează încet, dispar…”) îl are în centru pe Cioran, într-un dialog 
absurd cu Orbul cu luneta: 
 „CIORAN: Eu sunt Emil Cioran… Nu vă spune nimic numele 
meu? 
 ORBUL CU LUNETA: Nu, domnule… 
 CIORAN: Mi s-a spus că e un fotograf tânăr… specializat în 
portrete de scriitori… Pentru mine punctualitatea este importantă. Timpul 
nu-l consider decât o iluzie.” 
 Apoi, intră în scenă Distinsa Doamnă care face firimituri, care nu 
este altcineva decât memoria lui Cioran („Ştiu pentru că eu sunt memoria 
dumneavoastră, domnule Cioran”), memorie care începe să-i joace feste: 
trenul de la Bucureşti nu mai trece prin Budapesta, nici prin  Coasta 
Boacii, nici prin Răşinari; trece în schimb prin Sibiu. 
 Profesorul de filosofie orb începe cursul despre hău-l lui Cioran, 
curs pe care şi-l proiectase pentru trei luni („Consider că gândirea lui 
Cioran este un hău, întrucât, pentru Cioran, omul nu este decât o aberaţie 
a materiei, un accident care desfigurează natura, care poluează 
eternitatea”). Iată, aşadar, concepţia cioraniană despre fiinţa umană, 
despre efemeritatea omului.  

În amfiteatrul unde îşi ţine cursul Profesorul de filosofie orb apare 
Cioran, căutând un loc pe care, altădată, îl frecventase destul de des. 
Personajul se dedublează şi devine „acest român din Transilvania, acest 
Dracula al gândirii”. Apoi, intră în scenă un tânăr care vrea să se sinucidă 
(sinuciderea este văzută ca forma ultimă a libertăţii), alegându-şi ca 

                                                 
3  Mirela Nedelcu-Patureau – Op. cit., p.277. 
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moment al marii libertăţi miezul nopţii. La final, Tânărul care vrea să se 
sinucidă devine un alt personaj, opusul celui de acum: Tânărul care nu 
mai vrea să se sinucidă. El, Tânărul, este un  simbol al libertăţii îngrădite, 
al pseudolibertăţii din ţara de origine a lui Cioran. 

Rătăcind de-a lungul unor coridoare labirintice, Cioran se opreşte 
în faţa mai multor uşi, căutând Serviciul pentru Apatrizi. Din nou 
Distinsa Doamnă care face firimituri (memoria lui Cioran) îi joacă feste 
eroului, fărâmiţând realitatea, fragmentând memoria şi alungând trecutul 
în hăul uitării. La Serviciul pentru Apatrizi, Cioran este considerat un 
mare scriitor de limbă franceză, cu toate că el nu ceruse niciodată 
naţionalitatea franceză. Întâlnim aici un paradox: Cioran este recunoscut 
ca mare scriitor de limba franceză deşi nu avea cetăţenie franceză; el, 
care privea cu resentimente spre România, este cetăţean român. 
Descoperim aici esenţa paradoxală a concepţiei lui Matei Vişniec despre 
exil: exilul este, simultan, fugă de patrie şi fugă spre patrie. Prin Şeful 
Secţiei de Apatrizi, Vişniec „descrie” locul de origine al (auto-)exilatului: 
„neant valah”, „deşert fără istorie”, „ţară fără de profeţi şi fără voinţă 
istorică”, „periferie a spiritului”, „ţară hrănită până la indigestie de 
superstiţii şi scepticism”, „spaţiu strict biologic, steril, superfluu, un 
adevărat blestem ereditar”, „subsol teluric al civilizaţiei”, „geografie fără 
istorie”, „ţară unde atmosfera primitivă este înspăimântătoare”, „ţară 
resemnată”, „ţară a mediocrităţii”, „ţară care a vegetat de o mie de ani”, 
„ţară care n-a avut  un suflet bine format de la origine”, „ţară în care 
nimeni nu s-a sacrificat niciodată pentru o idee”, „ţară în care oamenii au 
o deficienţă psihologică structurală”, „ţară fără dinamism primordial”, 
„ţară care suferă din cauza păcatului său originar care este vidul istoric”, 
„ţară ale cărei răni seculare sunt scepticismul, pasivitatea, contemplarea 
călduţă, autoderiziunea, dispreţul de sine însuşi, religiozitatea minoră şi 
fatalismul stupid”… Exilul este şi atitudinea ciobănaşului mioritic în faţa 
morţii, exilul este şi atitudinea românului „care se complace într-un 
ortodoxism de circumstanţă, atenuat, care nu face rău nimănui”. 
Aprecierile sunt ale lui Cioran; Vişniec doar le preia. 

Aşadar, spaţiul este un neant, dragostea este doar o poleială, 
sentimentele sunt surogate ale unui patriotism de paradă, viaţa însăşi nu 
este trăită, ci este o stare de perpetuă odihnă. 

Dar, mai dureros ,,Cioran remarcă: În România, generaţia mea, 
după război, şi după anii de puşcărie, şi-a regăsit gustul de viaţă cu o 
vitalitate extraordinară… Dar eu, în Franţa, l-am pierdut, gustul ăsta…” 
(subl. n.). 

Un personaj care nu este, până la un moment dat, decât un fel de 
ecou al Şefului Secţiei de Apatrizi, Dactilografa, capătă consistenţă şi 
vigoare artistică atunci când izbucneşte într-o tiradă violentă: „Apostat! 
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Blasfemator! Renegat! Nimeni n-a îndrăznit niciodată să-l împroaşte pe 
Dumnezeu cum aţi făcut-o dumneavoastră! Nimeni n-a îndrăznit 
niciodată să-şi bată joc de sfinţi aşa cum aţi făcut-o dumneavoastră. 
Nimeni n-a îndrăznit niciodată să ponegrească religia ortodoxă cum aţi 
făcut-o dumneavoastră! Dumneavoastră, fiu de preot! Ateu macabru! Aţi 
măcelărit toate ideile susceptibile să salveze omul. Criminal! Criminal! 
Aşa sunteţi, de fapt. Un asasin de idei, psihopat şi periculos!” 

La întrevederea cu Preşedintele Franţei, Cioran se plânge că 
memoria se evaporă din ce în ce mai repede. Sentimentul de jenă pe care 
îl încearcă în faţa Preşedintelui este motivat prin faptul că, „în România, 
când eram tânăr, l-am detestat profund pe Rege. Mai târziu, am evitat cu 
grijă orice contact cu oamenii de stat, de la un anumit nivel în sus. Dar 
pentru că dumneavoastră sunteţi Preşedintele Republicii franceze… Şi 
pentru că iubesc atât de mult Franţa…” În cadrul acestei întâlniri, 
Preşedintele avea să conchidă: “Moartea este ultima noastră semnătură. 
Iar modul în care murim rezumă întotdeauna sensul vieţii pe care am 
trăit-o.” Aşadar, moartea este ultima pecete pe care fiinţa umană şi-o 
pune sieşi, este limita asumată ca libertate supremă, este exilul autoimpus 
dar şi revenirea la origini, este abandonarea în sine a sinelui. 

Credem că fragmentul cel mai dramatic al piesei este tirada lui 
Cioran cel tânăr, confruntându-se cu Cioran: „Emil Cioran… Mă numesc 
Emil Cioran şi am 22 de ani. Sunt Emil Cioran, adică tu… Am 22 şi, mi-
am pierdut somnul. Sufăr ca un câine, scriu încontinuu, toată ziua şi toată 
noaptea… Câteodată, în plină noapte, mă opresc şi privesc pe fereastră. 
Singurii care veghează în tot oraşul sunt eu şi două sau trei prostituate 
care rătăcesc pe străzile Sibiului. Timpul nu mai există pentru mine. 
Timpul a devenit un fel de linie dreaptă, infinită, trasată pe faţa mea,  
care traversează vidul… Acum am înţeles  de ce viaţa este suportabilă… 
Este suportabilă pentru că somnul ne ajută să fragmentăm timpul… 
Somnul ne dă această iluzie că terminăm ceva şi că începem altceva, că 
terminăm o zi pentru a începe alta… Numai că, pentru mine nu mai 
există frontieră între zi şi noapte, între ziua de azi şi ziua de mâine… Eu 
nu termin nimic şi nu reîncep nimic… Singurul lucru pe care aş vrea să-l 
fac este să-mi zbor creierii… Emil, dă-mi voie să-mi zbor creierii… 
Ajută-mă…” Dispărând şi ultima linie de demarcaţie între ţara de origine 
şi ţara exilului, dispare demarcaţia dintre azi şi mâine. Cioran şi-a pierdut 
somnul pentru că rădăcinile nu se satură de apa din sol străin. 

Bocitoarea, ca într-o tragedie antică (sau, altfel spus, ca într-o 
tragedie a exilului!), recunoaşte: „Bocesc şi eu un domn ce nu-l cunosc. 
Şi care zice  c-a murit în ţară străină…” 

„Făpturi factice sau umbre ale realităţii, născute din coşmaruri sau 
din deliruri absurde, personajele lui Matei Vişniec au toate o patrie 
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comună, cea a lumii sale, şi încearcă toate, din pagini de carte sau de sub 
luminile rampei, să spargă pojghiţa subţire ce le desparte de lumea 
noastră, din care de fapt nu au încetat niciodată să facă parte”4. 

 
4. Cu şi despre Cioran 
 De o profundă şi infinită subtilitate ni se pare a fi expresia din 
titlul piesei Mansardă… Descoperim aici individul care adună în sine 
suferinţa lucrurilor din afară; eseistul se exprimă în alte pagini prin 
adevărate poeme filozofice: „Nu eu sufăr în lume, ci lumea suferă în 
mine. Individul există doar în măsura în care concentrează durerile mute 
ale lucrurilor, de la zdreanţă până la catedrală. Şi tot aşa, el nu-i viaţă 
decât din clipa în care, de la vierme la Dumnezeu, vietăţile se bucură şi 
gem de el” (Amurgul gândurilor). Autorul este cuprins de dezgustul în 
faţa mediocrităţii modernilor care nu au învăţat estetica sinuciderii: 
„modernilor le lipseşte cultura lăuntrică a sinuciderii, estetica sfârşitului”; 
modernii se îndreaptă spre antici şi spre oamenii „răzbunători şi trişti” ai 
Vechiului Testament, singurii care i-au cerut socoteală lui Dumnezeu de 
câte ori au vrut, care n-au scăpat nici un prilej de a-i aminti că-i  
neîndurător şi că ei n-au timp să mai aştepte. (…) Altădată se ridicau 
pumnii spre cer, azi, doar privirile”. Îndoiala existenţială şi nesiguranţa 
de sorginte metafizică îi menţin vie o anume surescitare şi toate eseurile 
româneşti ale lui Emil Cioran din anii începuturilor sale publicistice şi 
editoriale cultivau această „sumbră exaltare.” Veşnic asaltat de senzaţia 
neantului, de incertitudini teribile şi de exaltări tenebroase, Emil Cioran 
recompune imaginea exilului românesc din toate timpurile ca pe un 
exerciţiu de supremă libertate individuală de a te responsabiliza de 
propria soartă. 
 Şi Matei Vişniec a preluat  ştafeta de unde a lăsat-o Maestrul… 
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Să recitim istoria recentă cu ochii pe cea prezentă 
 
 
Nota redacţiei: Mulţumim propunătorului, adică lui 
Anonim Anonimovici, care cînd nu e „anonimovici” este 
Luca Piţu. Considerăm că republicarea documentului e la 
fel de necesară ca reluarea unui telejurnal de pe vremuri, 
adică de dinainte de 1989, pentru a induce un frison unui 
public care priveşte cu prea mare lejeritate o istorie 
crîncenă care şi-a consumat combustia laolaltă cu tinereţile 
unor întregi generaţii.    
 
 

 Cît priveşte faimoasa Scrisoare deschisă organelor de represiune din 
România,  citită la  Radio Europa Liberă în august 1989, reprodusă apoi în celălalt 
Dialog, al expatriatului Ion Solacolu din nemţescul Dietzenbach, numărul pe 
septembrie-octombrie l989, ea îi aparţine in aeternum  lui Dan Petrescu.   Sînt, aici, 
enumeraţi toţi  cei ce aveau necazuri cu Secii Curişti  pentru ca  îl  frecventau pe  
opozantul politic numarul 1 al  ţinutului udat de către impetuosul Bahluviu: începînd cu 
Luca Piţu, proaspăt dat afară din Cloaca de French şi Universecuritatea Cuzană, 
figurînd în consecinţă pe primul loc al apăraţilor, pînă la Mihai Dinu Gheorghiu, 
Alexandru Călinescu, Corneliu Stefanache, Alexandru Tacu, Gabriel Liiceanu, Andrei 
Pleşu, Mariana Marin, actorul Eugen Coşeru, vecinii Eugen Amarandei şi Gabriela 
Antonesei, poeţii Nicolae Ionel şi Aurel Dumitraşcu. Dată fiind importanţa acestei 
temerare epistole pentru bio-bibliografia Anului 1989, pentru «Grupul din Iaşi» ori  
pentru «Grupul din Piatra Neamţ» şi apropiaţii acestora, credem că merită a fi reluată, 
poate chiar integralmente, în generoasele pagini ale revistei «Conta»». (Nota lui 
Anonim Anonimovici). 

* 
 

Aurel Dumitraşcu apărat colegiamical în  
 «Scrisoare deschisă organelor de represiune 

 din România» 
 

 Scrisoare deschisă organelor de represiune din România 
 Domnilor, în faţa necurmatei Dvs. Activităţi profund ilegale, mă 
văd silit, după ce, cu politeţe şi bunăvoinţă, n-am ezitat a vă preveni – ca 
întotdeauna, de altfel – că o voi face, să vă interpelez în mod public, 
nădăjduind că acest fel democratic de a proceda vă va determina măcar o 
atitudine mai circumspectă atunci cînd decideţi vreuna din dubioasele 
Dvs. Acţiuni împotriva cetătenilor acestei ţări. 
 Stiu că aţi hotărît să nu vă mai pese de nimic şi că, asa cum vă 
place s-o  repetaţi cui vrea să vă asculte, «România merge inainte», 
«Romania merge înainte», dar România, domnilor, nu este alcătuită 
numai din preţioasele Dvs.persoane (şi cînd spun preţioase mă refer la 
preţul pe care-l primiţi spre a sufoca voinţa liberă a acestui popor), oricît 
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de numeroase ar fi acestea si oricît sprijin inconştient ar obţine ele, prin 
diverse mijloace, din partea unor particulari sau a unor instituţii publice 
(teoretic, perfect independente). Iar, pe de altă parte, mersul înainte pe 
care credeti că-l imprimaţi ţării noastre, izolînd-o de lumea largă si 
ţinînd-o în negura terorii, are, deocamdată, un sens limpede, şi anume în 
jos; da, se poate şi aşa: înainte, dar în jos. Priviţi în jur, vedeti ce se 
intimplă peste granitele pe care le păziţi cu armele întoarse către interior, 
gînditi-vă bine şi-mi veţi da dreptate. 
 Pentru a explica într-un fel impasul în care ne zbatem, aţi invocat 
pînă de curînd povara datoriei externe, care, între noi fie zis, explică cel 
mult mizeria noastră economică, nu şi lipsa libertăţilor democratice, nu şi 
represiunea politică; ei bine, se pare că aţi achitat această datorie, de-ar fi 
să judecăm după organizarea unor manifestaţii «spontane» de entuziasm 
dedicate acestui epocal eveniment (în ce mă priveste as fi preferat să 
particip la asemenea manifestaţie in momentul cînd datoria a fost 
contractată, altfel de ce să celebrez iesirea dintr-o situatie la a cărei creare 
nu am contribuit defel? (Precum toate hotărîrile luate de regimul apărat 
de Dvs., şi afacerea datoriei externe a fost doar o afacere personală a 
Dictatorului); şi acum? Acum, după ce ne-am eliberat de marea povară, 
ce ni se oferă? Aţi lăsat să filtreze în străinatate zvonul că, dacă am vrea, 
am putea produce arme nucleare (ceea ce, în treacăt fie spus, e în consens 
cu politica pacifistă pe care o promovaţi exact în acelasi timp în care 
vindeţi arme oricui vi le solicită, indiferent de culoarea-i politică; dar 
oare nu e ridiculizată această pretenţie de mare putere de faptul că, de 
pildă, de luni de zile nu se găseşte la Iaşi banala pastă de dinţi? sau 
şamponul? sau biberoanele? sau vată; între timp,  exportarea produselor 
de primă necesitate continuă ca şi pînă acum, iar exportul continuă să fie 
definit ca sarcină prioritară a economiei noastre, deşi scopul suprem al 
politicii partidului pe care-l apăraţi constă în continuare în bunăstarea 
poporului. E adevarat că pe Dvs.,  securişti, miliţieni, activişti de partid, 
etc – nu v-am zărit niciodată la cozi, dar asta nu înseamnă că poetul 
Mircea Dinescu vă aprovizionează pe toţi cu legume şi fructe, nu-i aşa? 
(Intr-adevăr, când i se permite să meargă la piaţă, Mircea Dinescu, 
recunoscut de vînzatori şi servit cu prioritate pe sub tejghea, e rugat să 
tîrguiască şi pentru nedezlipita escortă cîte ceva!) 
 Sînt gata să accept că nici pentru Dvs. nu e uşor – altminteri nu s-
ar fi umplut pînă la refuz Spitalul psihiatric Socola, precum şi Spitalul de 
recuperare din Iaşi, cu securişti şi miliţieni grăbiţi să iasă cît mai repede 
la pensie? Insă Dvs., chiar odată ieşiti la pensie, vă păstrati vechile 
deprinderi de muncă, după cîte îmi pot da seama văzînd interesul 
constant de care persoana mea şi prietenii mei continuă să se bucure în 
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ochii colonelului (de asemenea la pensie) Rotaru, amatori, acum, de a 
acorda consultaţii juridice, sfaturi, poveţe … 
 Dar să procedăm sistematic, începînd cu cazul cel mai recent 
regizat de Dvs.: concedierea abuzivă a d-lui Luca Piţu, lector doctor la 
catedra de franceză a Universităţii ieşene. La presiunile Dvs., exercitate 
cu admirabilă constanţă de-a lungul a mulţi ani de zile, cel puţin din l983 
încoace, Dl. Luca Piţu a fost acuzat într-o şedinţă de catedră de 
imoralitate si exclus, prin voinţa colectivului şi în pofida unor opoziţii 
izolate, din rîndul cadrelor universitare. Trebuie să recunosc, ca fost 
student al d-lui Luca Piţu, că acuzaţia este, într-un anumit fel, perfect 
întemeiată: cînd imensa majoritate a universitarilor pe care şi eu i-am 
frecventat ţin cursuri şi seminarii de un nivel cu totul lamentabil, nu 
devine oare imoral să fii, alături de ei, de o competenţă sfidătoare? 
Morala e întotdeauna aceea a majorităţii, nu a minoritarilor; or, D-l Luca 
Piţu era evident o excepţie; îmi place să cred că orice universitate a lumii 
libere l-ar angaja fără prea multe formalităţi, şi nu spre a ţine nişte biete 
cursuri facultative sau opţionale, aşa cum se întîmplă la Iaşi; cît despre 
îndrăzneala sa de a vorbi studenţilor, în cadrul acestor biete cursuri, 
despre Kojève şi Colegiul de Sociologie  a sacrului, despre Bataille, 
Blanchot, Caillois, Tournier, Lacan, despre Derrida şi deconstrucţionism, 
despre psihanaliză şi alte reducţionisme (de la critica sociologist-vulgară 
la hermeneutică), despre poetică în toate sensurile, despre teoria actelor 
de vorbire, despre Genette şi naratologie, cu abateri prin teologie, 
filosofie,  patafizică şi teoria ficţiunilor, şi niciodată fără cunoaşterea la zi 
a literaturii care apare în lume, ei bine, această îndrăzneală i-a fost fatală 
într-un climat în care – ca să luăm un singur exemplu – redactorul şef al 
celei mai importante reviste literare din Iasi şi-a deschis cariera într-un 
proces politic unde, din martor al apărării, s-a transformat în acuzator, 
înfundîndu-i bine pe acuzaţi şi ajungînd astăzi, după ani de temenele 
versificate la adresa familiei prezidenţiale, să se laude cu gradul de 
maior. 
 Luaţi oricare din eseurile publicate de d-l Luca Piţu în revistele 
studenţeşti din Iaşi (pînă cînd i-aţi interzis accesul la ele) sau aiurea: nu 
veţi afla nici unul în care cenzorii obtuzi să nu fi fost păcăliţi de agerimea 
spiritului său – şi nu păcăliţi în mod sofisticat, ci adesea cu simple 
chestiuni de cultură generală; şi atunci,  mă întreb: putea fi îngăduit un 
astfel de afront perpetuu? Puteau apărea mult timp pagini ca acelea din 
«Dialog» sau «Opinia studenţească» alcîtuind un contrast strident şi 
absolut cu cenuşiul plat al cvasi-totalităţii presei noastre literare? Fără 
îndoială că nu, şi astfel punerea la index a d-lui Luca Piţu, după epurările 
din 1983, este perfect normală. Ce contează că el a lansat un nou stil, s-ar 
putea spune, în eseistică. Acest stil supăra pe toată lumea, mai ales că 
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făcea prozeliţi (între care, desigur, subsemnatul). Iată deci un caz mai 
curînd de competenţa colonelului Boţîrlan sau a  maiorului Negru, care 
se ocupă cu chestiunile culturale din punctul de vedere al poliţiei politice. 
 Acest caz, domnilor, de sugrumare a unui veritabil profesor 
universitar şi a unui eseist de talie europeană, nu poate însă să nu-mi 
suscite şi unele reflectii despre intermediarii  Dvs., respectiv acele 
persoane sau instituţii pe care le manipulaţi pentru a scoate castanele din 
foc cu mîna altuia, cum se spune. Astfel, mă întreb, ce rezistenţă a opus 
Universitatea, ca instituţie pretins autonomă, injoncţiunilor Dvs. abuzive 
în propriile-i treburi? Faceti mare caz de amestecul în treburile interne la 
nivel de stat, dar nu vă sfiiţi să vă amestecaţi, la rîndul Dvs., în treburile 
interne ale instituţiilor dinăuntrul ţării sau în cele ale simplilor particulari; 
în  situaţia dată, nu v-aţi jenat defel să speculaţi complotul mediocrităţii 
împotriva unei valori certe, dar neconvenabile Dvs.,  ca naturală, ca 
făcînd parte  din sarcinile de serviciu, precum colegii săi de care v-aţi 
servit întru pomenita mazilire ( nu face să-i pomenesc aici – aştept să le 
întîlnesc numele în josul unor pagini de valoarea celora semnate de d-l 
Luca Piţu: altminteri, literatura denunţurilor universitare este atît de 
bogată încît se vorbeşte deja de noua instituţie interdisciplinară a 
Universecurităţii; iar dacă printre studenţi vă chinuiţi de mult să găsiţi pe 
cineva dispus să-l atace pe dl.Luca Piţu în presa studenţească, dar fără 
succes, iată că acum aţi aflat o persoană atît de pudibondă încit să-l 
reclame pentru aluzii pornologice,unele cum nu se poate mai clare, 
precum aceea de a le fi repetat studenţilor săi, după Derrida, că 
metafizica europeană este, înecpînd de la greci, o onto-teo-logo-
falocraţie! Altor reclamaţii în schimb, ca acelea punînd în cauză 
competenţa profesională a d-nei Antoanela Macovei, de la catedra de 
română, nu le-aţi dat niciodată curs; oare de ce? 
 Dl. Mihai Dinu Gheorghiu, sociolog şi eseist; după o înscenare 
grandioasă, în care, chipurile, o scrisoare venită din Franţa îl denunţa că, 
odată ajuns la  invitaţia lui Pierre Bourdieu spre a ţine seminarii, ar 
intenţiona să nu se mai întoarcă în ţară şi să se angajeze la unele 
organisme ostile României, toate aceste acuzaţii fiind, cît se poate de 
evident, obsesii ale Dvs., nu ale vreunui francez oarecare:după această 
înscenare deci, primarul Iaşului, dl.Nichifor, a recunoscut, într-o 
audienţă, că motivul real al confiscării paşapoartelor familiei Gheorghiu 
îl constituie prietenia cu subsemnatul, plus unele relaţii cu persaone 
străine; ciudat, nu-i aşa, acest din urmă reproş adresat unei persoane care 
cerea tocmai să plece printre persoane străine; şi care mai fusese, fără 
protectia Dvs., singură printre străini! Cred  de aceea că legea secretă 
limitînd drastic contactele cu străinii trebuie amendată şi extinsă şi la 
românii care pleacă în străinătate; în felul acesta, vă veţi realiza şi Dvs. o  



 175

dorinţă mai veche – aceea de a călători. Ca escortă, evident, a românilor 
ce călătoresc peste graniţă. 
 Dl.Al. Călinescu, profesor universitar şi critic literar; recent, 
dl.Ghiţă Florea, din CC, a cerut Universităţii ieşene concedierea d-lui 
Al.Călinescu, pe acelaşi motiv, al relaţiilor amicale cu subsemnatul; 
despre alte tracasări aplicate familiei Călinescu, mergînd pînă la tăierea 
cauciucurilor automobilului, nu am, deocamdată, nimic de adăugat. 
 Dl. Corneliu Stefanache, romancier, director al Bibliotecii 
Centrale Universitare Mihai-Eminescu din Iaşi, la a cărei filială de 
pedagogie-psihologie lucrează subsemnatul; în repetate rănduri, 
dl.Stefanache mi s-a plîns că Ministerul Educaţiei şi Invăţămîntului face 
mari presiuni asupra sa ca să mă concedieze; în plus, Securitatea locală i-
a interzis să-mi elibereze hîrtia necesară unei cereri de viză turistică 
pentru Olanda şi Franţa, unde cumnatul meu, Ioan Petru Culianu, m-a 
invitat în această vară. E adevărat că invitaţia, expediată pe 15 februarie 
l989, nu a ajuns nici azi pînă la mine. Cît priveşte politica Serviciului de 
paşapoarte Iaşi, condus de inspector colonel Pleşa şi de maior Rusu, îmi 
vine foarte greu să-i găsesc vreo raţiune, ca să nu mai vorbim de temeiuri 
legale. Astfel că, de circa un an de zile, am fost sistematic împiedicat să 
inaintez o cerere de viză pentru a onora invitaţiile pe care le-am primit de 
la Berlin, Cracovia, Roma, Bruxelles, Paris, pe motivul că nu aş fi putut 
reprezenta România în aceste locuri; n-am avut nici o pretenţie în acest 
sens – oamenii Dvs. reprezintă România atât de eficient, încît nu ar mai fi 
nevoie nici măcar de criticile opoziţiei ca lumea să-şi dea seama ce se 
întîmplă de fapt la noi; dar credeţi că şi la invitaţia cumnatului meu aş 
merge în Olanda în calitate de reprezentant al României? Sau nu-mi 
puteţi ierta faptul că, plecînd în vara lui l987 în Olanda şi Franţa, nu v-am 
ascultat sfatul binevoitor de a rămîne acolo?  
 Pe de altă parte, faceţi mare tapaj pentru acordarea unei vize 
turistice, dar, în curs de mai puţin de un an de zile, aţi schimbat cel puţin 
patru vize de emigrare în vize turistice la Iaşi, ştiind perfect că 
beneficiarii lor (nu-i numesc aici pentru a nu le crea lor probleme) pleacă 
spre a nu se mai întoarce; precizez: schimbarea vizelor s-a produs la 
cererea Dvs.; ce lege vă dă dreptul s-o faceţi, chiar presupunînd că 
fiecare caz e individual, asa cum vă place să vă justificaţi? 
 Singurul domeniu în care procedaţi oarecum mai uniform pare a 
fi acela al racolărilor: în ultima vreme, tot mai multă lume vine la mine 
ca să-mi spună cum le cereţi solicitanţilor vizei să vă facă un oarecare 
serviciu – cîte o mică informaţie despre exilul românesc, cîte un mic 
mesaj către un român mai colţos (o pildă recentă: dl. Dodea, fost director 
al şcolii de partid din Iaşi, destituit de acolo acum cîţiva ani pentru a fi 
organizat în familie o fabuloasă şi tradiţională  nuntă cu daruri şi ajuns 
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director al Centrului de librării ieşean, i-a transmis prietenului meu Dan 
Alexe din Bruxelles să se abţină de a mai vorbi prin diverse locuri despre 
situaţia din ţară) ş.a.m.d., plus recomandările date celor ce emigrează în 
Statele Unite de a se  recalifica acolo în domeniul ordinatoarelor. 
 Ar fi de dorit, cred, să vă uniformizaţi mai curînd procedura de 
acordare a vizelor si în ce-i priveşte pe prietenii mei, pentru că, dacă 
Mihai Dinu Gheorghiu nu poate pleca în Franţa ca să onoreze o invitaţie 
echivalentă cu o consacrare europeană pentru orice intelectual român, pe 
Dan Alexe l-aţi expediat într-o grabă atît de mare încîit aţi omis să-i luaţi 
livretul militar cînd i-aţi înmînat paşaportul, cum ar fi fost legal, potrivit 
procedurii Dvs. 
 D-lui Alexandru Tacu, bibliotecar şi poet; după ce m-a vizitat în 
februarie l988, i s-a propus de către căpitanul Andronic «să se ocupe de 
subsemnatul». Ca fost deţinut politic şi om care aşteaptă viza de intrare în 
Statele Unite şi, mai presus de orice, ca om cu simţul moralei, dl.Tacu a 
refuzat; la cîteva zile după aceea, ca din întîmplare, un ins neidentificat l-
a trîntit la pămînt cu lovituri de bocanc în fluierele picioarelor, chiar în 
faţa locuinţei sale. 
 Avertizaţi pentru relaţiile lor cu subsemnatul au mai fost, de 
asemenea, Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu, poeta Mariana Marin 
(căreia, după ce a refuzat să vă facă o scrisoare de dezminţire, i-a fost 
agitat spectrul exilului în provincie), actorul Emil Coşeru de la Naţionalul 
ieşean, vecinii mei Eugen Amarandei şi Gabriela Antonesei, poeţii 
Nicolae Ionel şi Aurel Dumitraşcu, prietenii mei Sorin Antohi şi Liviu 
Antonesei. Fiecare a primit în felul său, potrivit firii sale şi 
împrejurărilor, avertismentele Dvs. Mergînd pînă la şantaj, doar pentru că 
aceasta s-a întîmplat din cauza mea, eu mă simt moralmente obligat să le 
iau apărarea public, rugîndu-vă totodată să-mi notificaţi oficial, odată 
pentru totdeauna, care este statutul meu social şi de ce acesta nu mi-ar 
permite relaţii normale cu lumea înconjurătoare; vă e teamă cumva ca 
această lume să nu se contamineze de opiniile mele politice? Nu vă mai 
faceţi probleme, toţi românii cinstiţi gîndesc la fel ca mine, de la bătrînii 
necunoscuti care mă binecuvintează pe stradă, pînă la aceia care 
figurează în rapoartele delatorilor din slujba Dvs. şi pînă la aceia pe care, 
spunîndu-vă deschis că nu mai suportă, îi sfătuiţi să se închidă în casă şi 
să înjure cît vor, doar de auzit să nu se audă; şi dacă tot nu mă credeţi, ei 
bine, încercati să vă deghizaţi în oameni cinstiţi şi ciuliţi urechea la ce se 
vorbeşte pe la cozi, la ce se spune în sălile de audienţe, la ce se întîmplă 
la punctele de frontieră, la vamă, la sectiile financiare unde plătim dijmă, 
strecuraţi-vă în buldozerele cu care demolaţi casele oamenilor şi la oraşe 
şi la sate, încercati să auziţi comentariile românilor care privesc seară de 
seară televiziunea sovietică sau, în fine, inventaţi o maşină de citit 
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gîndurile şi vă garantez că veţi începe să meditaţi la o schimbare de 
meserie. 
 Datorez cîteva rînduri suplimentare unei intimplări abjecte iscate 
din acurateţea supravegherii la care mă supuneţi şi în raza căreia intră, 
fatalmente şi alţii. Se pare că rapoartele agenţilor Dvs. care, dintr-o 
încăpere a Facultăţii de Medicină, pîndesc  24 de ore din 24, în trei 
schimburi, intrarea locuinţei mele şi împrejurimile, nu v-au fost 
concludente, pentru că, profitînd de slăbiciunea familiei Ungureanu, aţi 
instalat în casa locuită de ea un aparat de ascultare-înregistrare, într-o 
cameră aflată perete în perete cu imobilul în care locuiesc. Numai că, în 
acest imobil, în afară de mine, care, cum vedeţi, nu fac nici o taină din 
opiniile mele, mai locuiesc încă trei familii, care nu au nicii o vină că sînt 
plasate aici. Or, Dvs. nu vă limitaţi la a-mi spiona mie intimitatea, ci 
profitaţi şi de ce vă mai pică pe deasupra; aşa se face că aţi dispus un 
control ginecologic forţat, executat de locotenentul-major Căineac după 
toate regulile artei, cu dubă, ameninţări, brutalizări etc. Complet inutil, 
din nefericire pentru vigilenţa Dvs. – victima nu era însărcinată! Oare i-
aţi prezentat scuze pentru şocul la care aţi supus-o în mod gratuit? Nici 
vorbă, doar misiunea Dvs. e de a scotoci, în cel mai larg sens posibil! 
 După toate acestea, domnilor, mi se pare inutil să mă mai opresc 
şi asupra tăierii telefonului meu, a cenzurării severe a corespondenţei 
(ştiţi Dvs., articolul 33 din Constiuţie!, a anchetelor la care dl. Nour, 
director administrativ al Universităţii din Iaşi, îi supune pe paznicii aflaţi 
în subordinea sa spre a afla ce fac eu la serviciu, asupra scrisorilor şi 
telefoanelor de ameninţare etc, etc. Cred însă că, decît să vă cheltuiţi 
excesul de energie cu Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dan Deşliu, Aurel 
Dragoş Munteanu, Gabriel Andriescu, Nicu Stăncescu, Ion Puiu, Radu 
Filipescu, Mariana Marin,  Gina şi  Dan Sîmpălean, cu scriitorii, 
muncitorii şi ţăranii care-şi cer dreptaturile legitime, ba chiar şi cu foştii 
demnitari de partid ajunşi la ora lucidităţii, mai bine îi ajutaţi puţin pe 
fraţii noştri de peste Prut, oferindu-le, de pildă, cărţi  şi tiparniţe gratuit. 
Cu ce v-ar afecta dacă ziariştii noştri ar fi lăsaţi să-şi facă meseria cinstit, 
nu arestaţi şi terorizaţi – oare nu sînteţi siguri de puterea voastră? Nu tot 
Dvs.spuneţi că nu se schimbă un regim dacă apare o carte? Foarte bine 
atunci, lăsaţi cărţile să apară. 
 Iar cu privire la mine, singurul lucru pe care vreau să vi-l mai 
comunic este să nu vă mai obosiţi a-mi transmite, pe diverse căi, să fac 
linişte, măcar pentru o perioadă, fiindcă atîta timp cît realităţile împotriva 
cărora mi-am ridicat glasul nu se modifică în bine, cît de cît, îmi voi 
păstra statutul de voce independentă în pofida a orice. Şi ţin să vă asigur 
că atunci cînd voi observa primul semn de bine, voi fi primul care să-l 
aclam.  

Pînă atunci însă rămîn al Dvs. nesupus Dan Petrescu. 
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„bunicul meu spăla pământul cu lacrimi fosforescente, 
îşi petrecea serile în versurile goale ale stânei 
din Ştefăneşti. privea cu jind către Fiul şi Sfântul Duh 
desenaţi pe cerul de piatră din biserica din sat 
şi nu credea în cei care downloadau îngerii de pe internet.” 
 
 
 

 
Poeme Paul Gorban 

 
nuntă pe râpa galbenă 

 
într-una din zilele gonflabile ale verii trecute  
am găsit pe lângă Râpa Galbenă nişte păsări 
care îşi făcuseră cuib pe un felinar. se uitau  
exact în ochii unui cal care păştea printre pietrele  
râpei. îi măsurau de la înălţime botul pufos  
ca grâul verde ieşit primăvara din catacombe. 
îşi imaginau cuiburi turn făcute din coama  
lui albă de parcă în acel cal s-ar fi ascuns o întreagă  
colonie de gâze minunate ale sufletului. chipul meu 
se izbea puternic de mobilierul soarelui când  
am auzit cum pântecul de flori al unei mirese  
a căzut ca o săgeată la botul calului. atunci păsările 
au început să-mi zâmbească amabil şi au coborât 
la nunta oraşului întins sub corpul meu gol. 
oamenii locului spun acum că felinarul stă aprins  
noapte şi zi peste cămaşa galbenă a unui mire 
dat dispărut. mi se pare că noapte de noapte 
un înger de inox vine călare în respiraţia mea 
şi-mi aduce lângă inimă florile unor păsări hidoase 
 
poem despre ploi şi enigme 

 
când plouă oraşul miroase a graffitti  
lucrurile oamenilor devin flori mici 
şi nestatornice. zgomotul se revarsă 
într-o linişte nedesluşită iar străzile 
pun o lumină de plumb pe chipurile  
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nesfârşite ale destinul. îmi amintesc 
de un om care a dat în ziar la mica 
publicitate anunţ că-şi vinde moartea. 
dimineaţa ziarele au scris despre el  
că şi-a cumpărat pământ pe o hârtie 
numerotată cu versuri. privesc cerul 
şi în retina mea toate blocurile lui  
îmi par un epitaf mereu la pândă. plouă  
de-o veşnicie şi-n noaptea aceasta  
şi numai Dumnezeu ştie câţi 
viziri melancolici vor încerca  
să cuprindă oraşul în crucea lor câţi  
poeţi vor încerca să ademenească 
metafora în grădinile vii ale iubitelor. 
îmi amintesc de un ţăran din vechiul 
meu sat care se lăuda că vântul este 
un animal din ograda lui. îl hrănea  
cu buruieni vechi şi oglinzi sparte. 
de ceva timp ciudatul lui animal  
a început să mănânce casele din sat. 
în urmă însă, după ploi, au crescut 
numeroase plante rezidenţiale. s-a 
scris despre acel ţăran că şi-a cufundat 
jalea în buricul satului când şi-a 
văzut animalul ucis printre blocuri.  
când plouă umblu prin cotloanele  
trecutului ca şi când aş căuta cu 
mândrie copilul meu rătăcitor şi  
închid toate becurile din apartament 
ca să-mi intre pe fereastră lumina  
jucăuşă şi stranie a bietului pământ. 
 
sala de aşteptare 
 
bunicul meu spăla pământul cu lacrimi fosforescente, 
îşi petrecea serile în versurile goale ale stânei 
din Ştefăneşti. privea cu jind către Fiul şi Sfântul Duh 
desenaţi pe cerul de piatră din biserica din sat 
şi nu credea în cei care downloadau îngerii de pe internet. 
 
nu se strecura prin văgăunile nelocuite ale fecioarelor 
căuta din vorba lui să caţere visul  
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până la buzele sfinţilor. 
cu narcisele întinse la picioare ca nişte candelabre,  
cu zbuciumul apei însoţit de galeriile negre ale corbilor 
desfăcea suluri de paie şi striga la norii crăpaţi de sete 
să arunce peste iubitele pământului flori de migdal cu  
miros de amor perfect 
 
seară de seară vrăjit de stolurile morţii  
îmi citea psaltirea şi trecea peste chipul meu 
oblonul podgoriilor. atunci buzele mele puneau  
în slove lumina unui felinar de-amurg  
şi peste gleznele copacilor 
căutam ochii mei crăpaţi de stele. de o vreme se adună 
în mine prietenii lui cât o mână de pământ  
să intre în sala de aşteptare 
 
submarinul cu îngeri 
 
dealurile din faţa casei mă uimesc  
cum cu braţele lor acoperă totul. parcă  
sunt curtezane care sângerează după  
bărbaţii cerului. parcă sunt nişte arbori  
ale căror frunze se potrivesc cu icoanele  
din bisericile gole. fără să-mi spună ceva concret  
ele stau acolo îndrăgostite de pământ şi rezonează  
cu satul. noaptea ilustrează nişte râuri prin care  
trece submarinul cu îngeri şi înghit stoluri întregi de 
păsări. numai eu ştiu că Dumnezeu se îmbracă  
în armura dealurilor atunci când în sat  
femeile aruncă în sus monedele îngerilor  
atunci când bărbaţii înghit polenul nevăzut  
al puterii. există şi clipa în care dealul  
vine în casa mea. îşi dezbracă aureolele vechi  
punând în pericol tot satul. apoi tremură  
în ritmuri confuze ca un sâmbure 
care-mi cere să-i moştenesc lumina. 
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Cartea străină 
 
 
 

„În mod paradoxal, singurele două elemente constante 
care îi aduc împreună pe toţi locuitorii micului orăşel sunt 
tabu-urile sexuale şi televiziunea. Ka însuşi este într-un 
soi de derivă sentimentală, îndrăgostindu-se de fosta soţie 
a unui vechi prieten:”Ipek i s-a părut o clipă atât de plină 
de candoare, încât s-a temut ca nu cumva să fie altfel.” 

 
 
 
 
 

Zăpada lui Orhan Pamuk 
 

o cronică de Mariana Rânghilescu 
 
 Totdeauna, în lectura unei cărţi, am căutat în motto o direcţionare 
a acesteia, o avertizare că textul pretinde un tip de lectură erudit, bazat pe 
referinţe. Însă cele patru motto-uri ale romanului Zăpada de Orhan 
Pamuk m-au pus în încurcătură: pe de o parte, fiecare viza un alt palier de 
lectură, pe de altă parte, fiecare obliga la descoperirea lui în structura de 
adâncime. Cititorul este sedus într-o măsură de personajul principal, dar 
şi de lumea misterioasă în care pătrunde, urmărindu-l. 
 Revenind în Turcia după un lung exil politic în Europa 
occidentală, poetul Ka (Kerim Alakuşaghe, în traducere „fiul păsării 
bălţate) face o călătorie la Kars, în estul ţării sale. Scopul lui declarat era 
pentru a asista la alegerile locale şi de a investiga o stranie epidemie de 
sinucideri care bântuia printre tinerele din oraş. Ka avea 40 de ani, era 
celibatar. Ca refugiat politic, în Germania nu se arătase interesat de 
politică. În schimb, în anii ’70 fusese student cu orientări intelectualiste 
de stânga şi reuşise să fugă, înainte de a fi arestat. La întoarcerea în ţară, 
constată că noul radicalism este reprezentat de tinerii islamişti care ard de 
pasiune revoluţionară aidoma lui, cel de odinioară.  Dar este un altfel de 
pasiune. Credinţa marxistă a tânărului poet nu era prea departe de 
regimul secularist instituit în Turcia, la vremea aceea, de armată. Atât 
marxismul cât şi occidentalizarea sunt conectate la iluminismul european. 
Noii radicali sunt juruiţi Domnului, Islamului, tradiţiei, credinţei cu mult 
mai veche şi mai grea. In acest context, era imposibil să nu apară 
conflicte, dispute de idei. În plus, Kars este localitatea pe unde „au 
trecut” şi ruşii, şi armenii, şi grecii, dar au rămas turcii şi kurzii. Blocat 
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din cauza zăpezii apocaliptice, în trei zile petrecute în târg, Ka se 
confruntă cu realităţile contemporane ale ţării sale, dar şi cu zonele 
întunecate ale propriei identităţi. 
 Ka a trebuit să se prezinte la poliţie (obicei specific provinciei, 
care data tocmai din 1940), mai ales că în „aer se simţea prezenţa 
gherilelor PKK”. Deşi a refuzat protecţia, tot timpul un om a fost pe 
urmele lui. În „mahalalele îndepărtate”, Ka descoperă conflictul dintre 
tradiţie şi noua lume, unde fetele se sinucid aparent fără motiv. Poveştile 
despre fetele sinucigaşe te înfioară: aleg moartea în locul unui logodnic 
propus de părinţi, în locul bătăilor primite de la soţ sau ca protest pentru 
că n-au avut posibilitatea să se uite pe un canal de televiziune. Se pare că 
fetele „se gândeau de multă vreme să-şi curme viaţa”. „Singura persoană 
a cărei sinucidere l-a trimis cu gândul la acea binecunoscută de pustietate 
a fost „fata cu broboadă”, care se spânzurase cu o lună şi o săptămână în 
urmă. Tânăra se număra printre studentele de la Institutul Pedagogic, 
care, la început, nu mai fuseseră primite la cursuri, pentru ca mai apoi, în 
urma unui ordin venit de la Ankara, să nu mai poată păşi deloc în spaţiul 
şcolii, dat fiind faptul că nu voiau să renunţe la văl (…)…târziu aflase, de 
la directorii neînduplecaţi ai şcolii în care învăţa şi de la colegii care se 
opuneau acestei datini, că baticul era un simbol al islamului politic. 
Refuzând să se dezică de văl, în ciuda presiunilor exercitate asupra ei de 
părinţi, era pe cale de a fi eliminată de la Institutul Pedagogic din cauza 
absenţelor, căci poliţiştii o întorceau mereu de la poarta acestuia.”. 
 Cauzele presupuse nu sunt îndeajuns pentru a explica tragediile, 
astfel încât în scenă apar presa şi poliţia, care îşi încep investigaţiile. 
Presa transformă sinuciderile într-o cauză, împingând astfel şi alte tinere 
nefericite să se gândească la acest gest disperat. Represiunea 
poliţienească şi dominaţia armatei, care ani la rând au avut sarcina să 
împiedice răspândirea islamismului radical în Turcia, au şi ele partea lor 
de vină. 
 În mod paradoxal, singurele două elemente constante care îi aduc 
împreună pe toţi locuitorii micului orăşel sunt tabu-urile sexuale şi 
televiziunea. Ka însuşi este într-un soi de derivă sentimentală, 
îndrăgostindu-se de fosta soţie a unui vechi prieten:”Ipek i s-a părut o 
clipă atât de plină de candoare, încât s-a temut ca nu cumva să fie altfel.”. 
 Într-un mediu ostil, dragostea rezistă, numai dacă este foarte 
mare. În prezenţa lui Ipek şi a lui Ka, în cofetăria Viaţa nouă (nume 
simbolic), directorul Institutului Pedagogic a fost împuşcat. Gestul fusese 
făcut  de unul dintre adepţii tradiţiei care susţineau purtarea vălului. Pe o 
bandă a fost înregistrată „prima şi ultima discuţie dintre ucigaş şi 
victimă”. De fapt discuţia pune faţă în faţă pe purtătorii a două concepte 
diferite: adeptul poruncilor lui Allah şi reprezentantul statului laic care nu 
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acceptă fetele „cu capul acoperit în clase şi în şcoli.”. Problema vălului 
este dusă până acolo încât se crede că în „spatele politizării chestiunii 
vălului se află forţe externe care vor să dezbine Turcia şi s-o slăbească.”. 
 Poliţia suspecta totul. Întâlnirea a doi prieteni vechi, de pe vremea 
facultăţii, este motiv de bănuială, chiar dacă telefoanele erau ascultate şi 
se ştia de dinainte de ea. Cei doi prieteni au fost ridicaţi de pe stradă. Ka 
ştia că odată ajunşi la Poliţie „Mihar avea să fie bătut, în vreme ce de el 
nu avea să se atingă nimeni.”. Lui Ka i s-a cerut să-l identifice pe 
individul „pipernicit” care-l împuşcase pe directorul Institutului 
Pedagogic. 
 Printre localnici circulă şi câţiva terorişti misterioşi care 
reprezintă o încrengătură de grupări naţionaliste, unele inventate chiar de 
poliţia secretă. Ka este condus la Lacivert „un militant al islamismului 
politic” „după cum scriau ziarele turceşti din Germania. Lui Lacivert i se 
spunea „Maestrul”. „Ceea ce-l făcuse celebru pe Lacivert fusese zvonul 
că-l ucise pe prezentatorul efeminat şi afectat la un concurs (…) care 
spusese ceva necuviincios despre Preasfântul Profet.”. El era de partea 
fetelor care purtau văl. Scopul venirii sale în Kars era ambiguu:” Unii 
spuneau că Lacivert venise acolo pentru a proteja nişte taine şi, totodată, 
baza din Kars a unei organizaţii islamiste kurde(…). Militanţii pacifişti şi 
bine informaţi ai celor două părţi aflate în conflict afirmau că venise să 
domolească ciocnirile dintre kurzii naţionalişti, de origine marxistă, şi 
kurzii islamişti – ciocniri declanşate în ultima vreme în unele aşezări din 
Est, care ajunseseră să ia amploare.”. 
 Urmează o discuţie cu tinerii de la şcoala religioasă. Aceştia i se 
confesează lui Ka: sunt şi ei amorezaţi tot de „fete cu văl”. Prietenii 
fetelor care s-au sinucis sunt prada unor adâncimi tulburi stăruite de 
propriile dorinţe sexuale, care, cred ei, pot fi alinate numai de purtarea 
vălului. Problema sinuciderii este dezbătură de tineri în prezenţa lui Ka. 
Interesantă mi s-a părut replica lui Necip:” Nicio presiune nu este 
îndeajuns pentru a-l determina pe un om care crede să păcătuiască. Noi 
nu putem dormi noaptea la gândul că am putea pierde rugăciunea de 
dimineaţă, căzând astfel în păcat. De fiecare dată dăm fuga la moschee 
din vreme. Un om care crede cu atâta patimă ar face orice ca să nu 
păcătuiască, iar la nevoie s-ar lăsa chiar jupuit de viu.”. 
 Ka este oaspete la Şeyhul Efendie. În discuţia cu acesta apare 
opoziţia între gândirea poetului – reprezentând lumea nouă şi cea a 
Şeyhului, adept al tradiţiei. Mărturisirea lui Ka („Am crescut la Istanbul, 
într-un  mediu modern din Nişantaşi. Îmi doream să seamăn cu europenii. 
Deoarece îmi dădeam seama că nu puteam crede, în acelaşi timp, într-un 
Allah care le cerea femeilor să se-nfăşoare în „cearşaf” şi să-şi acopere 
feţele şi, pe da altă parte, în calitatea de european, mi-am petrecut viaţa 
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departe de credinţă”) şochează pe cei adunaţi. Se vede că poetul Ka a fost 
dintotdeauna în conflict cu Allah. Este sfătuit să fie mai smerit. 
 În toate mediile unde pătrunde, Ka este perceput ca un ateu. Sora 
lui Ipek, Kadafie, îi spune fără ocolişuri:” Te rog, nu te supăra, eu nu 
vreau să vorbesc despre credinţa mea nici măcar cu un simplu laic, 
darămite cu un ateu.”. 
 Tânărul Necip îl face pe Ka mesager al scrisorilor de dragoste 
către Kadafie. Atmosfera din târg este încărcată şi uneori bizară:” 
…proprietarul Gazetei urbei de la hotare, Serdar Rey a scris despre ceea 
ce se va întâmpla în această seară şi şi-a tipărit de mult jurnalul.”. Necip 
crede că pentru a deveni ateu „trebuie mai întâi să devii occidental”. 
 Piesa Patria sau broboada, jucată pe scena teatrului din localitate, 
avea o armătură dramatică. Era un subiect cunoscut atât de tineri cât şi de 
habotnici. Nimeni nu se aştepta să se ajungă unde s-a ajuns. În rolul 
tinerei care renunţa la văl era Funda Ester.” Când femeia a aruncat vălul 
aprins la pământ (…), majoritatea celor din sală erau cuprinşi de 
groază.”. Din mijlocul, elevilor de la Imam Hatip s-a înălţat un vuiet, s-a 
iscat un tumult.” S-au auzit huiduieli, ţipete, răcnete furioase”. 
„Revoluţia de pe scenă” a început cu apariţia a doi habotnici „ale căror 
chipuri erau încărcate de bărbi tăiate rotund şi care mai aveau pe cap un 
soi de tichii. Purtau în mâini frânghii şi cuţite şi era limpede, din întreaga 
lor atitudine, că voiau s-o pedepsească pe Frunda Ester care, prin faptul 
că-şi scosese şi arsese veşmântul, sfidase porunca lui Allah.”. 
 S-a tras apoi în mulţimea adunată la Teatrul Naţional. De 
asemenea s-a instituit interdicţia de circulaţie pe timp de noapte. Elevii 
de la internat „îmbrăcaţi în pijamale şi în cea mai mare parte plângând, 
nehotărâţi se căiau că participaseră la revoltă (…) erau încărcaţi în 
autobuze, snopiţi în bătaie şi duşi la Direcţia de Poliţie.”. Naţionaliştii 
kurzi din Kars erau reprezentaţi doar de ei. Ka este din nou „ridicat” de 
pe stradă. 
 Un alt conflict al ideilor iese la iveală din atitudinea unui tânăr 
kurd. Acesta judecă aspru acţiunea celor care pleacă din ţară. Era de 
părere că singurul lucru care-ţi rămâne de a nu te expune dispreţului 
Occidentului este „să le dovedeşti cât mai repede cu putinţă că gândeşti 
ca ei. Iar asta nu este doar imposibil, ci şi umilitor.”. 
 Este greu de crezut că tinerii vor găsi, în cele din urmă, dreapta 
cumpănă între credinţele lor şi lumea înconjurătoare. Dar asta exact este 
ceea ce nimeni nu vrea să facă: statul interzice simbolurile islamice, 
televiziunea îşi bate joc de ele, armata invalidează mandatele aleşilor lor 
şi împuşcă, cu sânge rece, câţiva studenţi. 
 În lumea creată de Orhan Pamuk, Turcia  modernă este o 
complicaţie fără speranţe, alunecând inevitabil spre statul islamic căruia 
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îi deschid calea neînţelegerile, indolenţa şi lipsa de perspective. Poetul 
Ka încearcă să se ţină departe de această cloacă în numele unui ideal 
abstract pe care-l numeşte „poezie”. Scrie la Kars o carte de poezie – 
după mulţi ani în care n-a avut inspiraţie. Poezia vine la el ca fulgii de 
zăpadă, poetul nu depune niciun efort pentru a scrie. El încearcă să 
înţeleagă ceva ce-i vine de sus. Când înţelege, este asasinat la Frankfurt, 
unde s-a întors după teatrul-circ de la Kars. 
 Deşi a acoperit Kars-ul sub zăpadă, Orhan Pamuk „spune” multe 
lucruri care n-au fost pe plac turcilor. El scrie despre bisericile creştine 
din Turcia, despre holocaustul armenilor, despre… 
 Aşadar, mişcarea adusă de promovarea unei etici noi intră în 
conflict cu mişcarea etică conservatoare. Pamuk a localizat aceste 
confruntări într-un oraş izolat, fără legătură cu lumea din cauza ninsorii 
abundente, dar şi a comunităţii care se scaldă între compromis şi 
conjunctură, între speranţă şi delăsare, între tradiţie şi inovaţiile 
modernităţii. Zăpada se topeşte, drumurile se deschid, eroii pleacă ori 
mor, iar cititorul caută raportul dintre realitate şi ficţiune. 
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Lecturi   
 

Alexandru Pecican: saltul în ficţiune* 
 

 Sandu Pecican iese în sfârşit cu o 
carte de proză individuală, Istoria secretă a 
copilăriei. Nu cunosc un autor mai risipit în 
activităţi afine scrisului decât el. A început 
cu proză S.F. împreună cu vărul, scriitorul şi 
istoricul clujean Ovidiu Pecican, a continuat 
cu fotografia, colajul, pictura, designul, 
piesele de teatru, regia, preocupările 
esoterice, emigrarea. Cu toate acestea, cartea 
de faţă nu mai este un experiment. 
Povestirile sunt influenţate de literatura S.F., 
dar au o fluenţă şi un stil care pot convinge 
cititorul amator de acţiune şi mister. Ele 

creează în primul rând o stare de tensiune sau deschid o poartă spre 
ficţiune şi fabulos. Finalul, când nu are o morală, are în schimb o 
deschidere ironică sau parabolică, modernă, cum se întâmplă în 
micropovestirea Ness, Cimitirul elefanţilor, Eden XX şi altele. În Ness 
avem de a face cu o reminiscenţă a mitului Loch Ness, transfigurat 
simplu şi eficace, în zilele noastre, la dimensiunile unei săli de baie. Şi 
asta în doar câteva fraze. Imaginaţia e motorul textelor care îi dă aripi. 
Chiar şi atunci când porneşte de la realul cotidian, de la personajele 
boemei literare arădene cum ar fi prozatorul Florin Bănescu sau 
romancierul Gheorghe Schwartz. Sau de la locurile copilăriei ale unui 
Arad exotic şi pitoresc în care se (în)scrie istoria secretă. Copilăria 
ascunde întotdeauna un accident, o fisură care dă naştere destinului de 
artist. În cazul său acest accident poate fi încifrat în micropovestirea 
Fântâna: 
 „Bunicul meu a fost o viaţă întreagă cel mai căutat anticar din 
oraş. În podul casei şi prin cămări găseai claie peste grămadă mii şi mii 
de cărţi care mai de care. Eu, fiind un copil foarte curios din fire, răsfoind 
cărţile din zori şi până-n seară, am găsit o carte veche despre magie. Între 
filele ei se afla un petic de hârtie cu o formulă magică, pe care într-o zi, 
aflându-mă lângă fântâna arteziană a oraşului, am incantat-o” 
 Saltul în ficţiune se face pe nesimţite, cu un anumit firesc. Fascinaţia pe 
care a exercitat-o asupra sa Florin Bănescu îşi găseşte expresia în Forţa 
talentului, o povestire care pune în abisul paginii chiar ritualul scrisului 
bănescian şi figura unui povestitor legendar. De altfel, prefaţa semnată de 



 187

Şerban Pralea, e tot o povestire cu cheie, Vacanţa artificierului, o 
povestire care reinventează un personaj şi un autor („Alexandru Pecican 
nu există”) şi conturează relaţiile dintre ele. Prefaţatorul pune accent pe 
„campania de subversiune la adresa Realului”: 
 „Scriitorul acţionează aidoma unui maistru artificier din 
comandoul de geniu al literaturii: banalitatea învălmăşită a cotidianului e 
detonată în câteva puncte strategice, astfel încât prin spărturi dau buzna 
în imediat evenimente miraculoase” 
 Întoarcerea acasă, Urma, O dramă la teatru, Graal şi  Camera 
artistului sunt piesele de rezistenţă ale volumului. Ele creează atmosferă 
şi amplifică misterul în jurul unor întâmplări cu valoare iniţiatică pentru 
viaţa autorului şi a saltului său în ficţiune. 

Gheorghe Mocuta 
 
*) Alexandru Pecican, Istoria secretă a copilăriei, editura Limes, 2010 
 
 

Călătorie în magica şi tainica lume a cailor* 
 
 Cartea lui Constantin Ardeleanu este o istorie romanţată a calului, 
alcătuită ca un puzzel din proze scurte, începând cu cea în care se face 
referire la descinderea lui Iisus la Ierusalim pe spatele „mânzei asinei” – 
considerată de autor „începutul cursei maraton a creştinismului”. 
 Desigur, el nu-şi ordonează prozele – tabletele – într-o ordine 
cronologică strictă, ci are în vedere o expunere tematică, după cum se 
poate vedea şi din sumarul cărţii. Mai mult, calul, în prozele sale, este un 
pretext pentru a prezenta datini, obiceiuri, tradiţii, moduri de viaţă, în 
diferite stadii ale dezvoltării societăţii omeneşti din cele mai vechi 
timpuri până în zilele noastre, dovedind, încă o dată, vastitatea zestrei 
livreşti adunată de autor în timp şi pe care o oferă cu generozitate 
semenilor ce-i vor citi cartea.        
 Acelaşi pretext, calul, este şi pentru unele evocări ale atmosferei 
de la curţile imperiale (cele 22 de statui ecvestre ale împăraţilor romani) 
sau cele domneşti din ţările române (hergheliile domneşti ale lui Ştefan 
cel Mare), făcând şi unele alăturări, chiar dacă distanţa în timp dintre 
epoci este de secole (Caligula şi Nicolae Mavrogheni, v. p. 33). Nelipsite 
sunt şi aluziile sau referirile la actualitate. Astfel, berlinezii au luat câte 
un fragment din cunoscutul zid, la fel ca bucureştenii care şi-au procurat 
câte un suvenir din Turnul Colţei, dărâmat la 4 august 1884. 
Deşi în prozele lui Constantin Ardeleanu descoperim inserţii din opere 
ale altor autori („Iapa lui Vodă”, de ex.), acestea nu ştirbesc cu nimic 
valoarea cărţii. Din contra, şi aceasta datorită calităţilor sale deosebite de 
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povestaş. Umorul este prezent şi acum, ca în întreaga sa operă literară. 
Aluziile pline de fineţe, dar şi de subînţeles, precum cea referitoare la 
„relaţia” reginei cu prinţul Barbu Ştirbey: „Au dispărut înspre amurg 
acele timpuri, în tropotul de cai al Reginei sau Prinţului Ştirbey (şi câte 
alte ce le ştiau numai ei!)”. 
 În fiecare proză, pentru a da culoare şi mai consistentă textului 
sau pentru a-i spori autenticitatea, Constantin Ardeleanu transcrie, la 
momentul potrivit, zisele unor martori ai trecutelor vremi, în Bucureşti, 
mai ales, demne de toată credibilitatea: specialişti în domeniu, de la 
Dinicu Golescu, la Anton Bacalbaşa şi până la Ioana Pavelescu. 
 El repovesteşte cu haz, folosindu-se de citate sugestive, anumite 
fragmente din operele unor consacraţi (Al. I. Teodoreanu, ce prezenta 
cancanuri şi tachinări din lumea scriitorilor de la Cafeneaua „Capşa” şi 
Cafeneaua de Paix; lui Neagu Rădulescu, „de pe spinarea armăsarului său 
pamfletar, ce dă amarnic cu copitele”, nu-i scăpa nimic din viaţa 
mondenă a Bucureştilor; nenumărate nume ale scriitorilor socotiţi de 
raftul I, Tudor Arghezi, Ion Barbu ş. a., dar şi minori, precum Teodor 
Scarlat, sau chiar necunoscuţi, dramaturgul Ghioca?!). Şi actorii sunt 
etichetaţi: „hergheliile de la «Cărăbuş» sau de la «Alhambra»”. 
 Este impresionantă vastitatea lecturilor sale din care şi-a extras 
„subiectele” pentru tabletele risipite prin reviste şi adunate în acest 
volum. Textele lui, indiferent de domeniul abordat, au în centrul lor calul 
– eroul principal al acestei cărţi, din diverse epoci, în varii ipostaze şi 
împrejurări. 
 Constantin Ardeleanu a folosit o anumită tehnică în alcătuirea 
„Hronicului hergheliilor hoinare”. Fiecare capitol se încheie cu o 
culegere de curiozităţi – „Şi la trap şi la galop” –, urmată de o poezie 
proprie, ambele având aceeaşi arie tematică. 
 Câteva capitole au o alcătuirea diferită: mini-recenzii la câte o 
operă literară: „Calul lui Emil Gârleanu”, „Zile de lagăr”, de Zaharia 
Stancu,  „La Paradis General”, de Cezar Petrescu ş. a. (cap. „Dresaj pe 
câmpia literelor”); întâmplări cu cai din anii copilăriei petrecuţi în satul 
natal („Un nechezat din Tazlău”); aforisme despre cai şi călăreţi („Un 
scurt galop de aforisme”); citate din diverse poeme circumscrise temei 
(„Dând pinteni pegasului”); citate din creaţia literară („Când se bate 
şeaua de jocheu celebri”); epigrame („Epigrama celor patru… copite”); 
anecdote („Râzând mânzeşte-n anecdote”). Mai reţinem, din capitolul 
„Cavalcada de pe hipodrom”, câteva referiri, în texte diferite, la 
regretatul Fănuş Neagu, trecut la cele veşnice la începutul acestei veri. 
Cităm: „Dumnezeieşte scrie Fănuş Neagu [şi] despre cai”; „când bidiviul 
prozei «îl duce călare» pe Fănuş Neagu, zurgălăii de la gâtul armăsarului 
sună a sărbătoare cu cruce roşie a limbii române…” 
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 Şi la fel ca Fănuş Neagu, care, „Când e furios, pune mâna pe bici, 
ia din grajdurile împărăteşti cuvinte frumoase şi să te ţii ocăruri (sic!) şi 
pinteni de afurisenii”, şi autorul nostru, când îşi propune să condamne 
racilele fostului regim din România, în speţă, când au fost omorâţi caii, 
pe motiv că vor fi înlocuiţi, rentabil, de tractoare, şi au fost desfiinţate 
hipodromurile, sarcasmul este modalitatea principală prin care autorul îşi 
exprimă indignarea: „Mare noroc că istoria le-a dat cu copita unor 
asemenea dinozauri ai stupizeniei”. 
 După capitolul al XVIII-lea, ce conţine o bibliografie originală – 
„Biblioteca hipică”, Constantin Ardeleanu îşi încheie cartea cu două 
texte: „Cavalerul” (un omagiu adus lui Valentin Tănase, cunoscutul artist 
plastic, autorul care, de această dată, semnează ilustraţiile volumului) şi 
„Hălăduială hipică haihuie”, un text scris în manieră caragialiană (v. 
„Moşii”), o sinteză ideatică a cărţii, despre care afirmă: „Diligenţa 
călătoriei mele în magica şi tainica lume a cailor, în care m-am cocoţat, 
cu oarecare îndrăzneală pe capră, încercând să strunesc frâiele 
documentării şi fanteziei n-are cum să vă fi lăsat indiferenţi, odată ce în 
ea s-au urcat atâţia oameni iluştri, dar mai ales prozatorul Fănuş Neagu, 
singurul îndreptăţit să facă din armăsar un senator ale metaforei, 
scriitorul I. L. Caragiale, care a ridicat birja la rang de personagiu 
literar…”. 

 
Constantin Tomşa 

 
* Constantin Ardeleanu, Hronicul hergheliilor hoinare  
 
 

O carte despre marginea esenţelor proprii* 
 
 Dacă nu ar fi atât de jovial, Dan Iacob ar ilustra perfect tipul 
cehovian al omului care şi-a ratat rostul, aruncat mereu în locuri 
nepotrivite firii lui. Trecut acum de cincizeci de ani, a profesat doar un 
timp relativ scurt în pregătirea lui de şcoală, ingineria. Întâlnirea cu 
Noica şi corespondenţa cu acesta, în tinereţe, l-au marcat definitiv, ca pe 
mulţi alţi vizitatori ai filozofului de la Păltiniş, în anii ’80 trecuţi, în 
căutarea unor răspunsuri. Viaţa obişnuită de după providenţialul sejur 
păltinişean (familia, retragerea în provincie, munca) nu i-a mai oferit 
ocazia unei realizări intelectuale dorite. A cochetat cu teatrul, cu teologia, 
cu jurnalistica şi s-a străduit din răsputeri să rămână aproape de o 
împlinire pe care nu a putut s-o concretizeze decât într-un minorat intim: 
lecturile, reflecţiile pe marginea lor, desăvârşirea spiritului. A reuşit, 
târziu, să scoată două cărţi autobiografice, slab circulate, la edituri mici, 
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unde şi-a topit experienţa noiciană şi timidele 
încercări eseistice. Nu cu cele mai bune 
rezultate, e adevărat, de aceea contactul cu ele 
trebuie suplimentat prin cunoaşterea 
autorului, pentru o optimizare a receptării. 
 Altfel, luate în sine, Lasă-te locuit 
(2004) şi Pecetea (2010) nu spun mare lucru 
pentru cei antrenaţi în lecturile bune. Dar 
autorul e un om original, cu bune înzestrări 
culturale, neexersate, însă, atât de mult, încât 
să producă texte rezistente estetic. „Eseurile” 
sale, puternic infuzate de un filon filozofic de 
extracţie ontologică, liricizat şi voit original, 

au un aer uşor perimat, uneori strident, subsumând planuri diverse unor 
intenţii sistematice. Rezultatul e un fragmentarium subiectiv, cu bune şi 
rele, o mixtură textuală care-şi luminează valoarea ştiind că e produsul 
unui spirit extraordinar, care şi-a greşit vocaţia. Exact ceea ce e Dan 
Iacob. Nici în Uită-te o clipă, răsare soarele. Jurnal de idei, stări şi 
lecturi (Eikon, 2011) criteriul pur estetic şi exigenţa rigorii nu sunt cele 
mai potrivite criterii de judecată (deşi, evident, ele sunt singurele valabile 
în critica publică a cărţilor). Asta dacă e să vedem partea plină a 
paharului. 
  Ca şi cele anterioare, şi volumul acesta e o transcriere cu aspect 
diaristic, cuprinzând, amestecat, pagini de jurnal, organizate pe ani 
(1992-2010) şi pe teme (Ignoranţa înstelată, Eminescu şi taina Daciei, 
Pelerin în Ţara Sfântă, Femei singure, Despre erezie, Jarul din zăpada 
sclipitoare etc.), dar şi scurte reflecţii despre „trup şi suflet” (Omul 
tradiţional, Părintele Iustin, Ortodoxia mioritică, Străinul, Mihai 
Eminescu şi etnopsihologia, Suntem ceea ce citim etc.), punctate de 
citate, comentarii şi închegări sistematice. Dan Iacob strânge din nou 
laolaltă fragmente din caietele sale, pentru a oferi un bilanţ al opţiunilor 
intelectuale personale (predomină accentele filosofice, cele religios-
ortodoxe şi perspectiva generală creştină), cu speranţa de-a definitiva o 
trilogie publicistică („trilogia neodihnirii de fiinţă”, cum o numeşte) şi 
de-a se legitima, ca scriitor. E-adevărat că paginile sunt, adesea, patetice, 
că ideile sunt fie redundante, în ansamblu, fie tautologice, puse lângă 
cărţile din care rezultă. E adevărat, de asemenea, că există un abuz de 
calcuri noiciene (substantive prefixate filosofic, ca „neodihnire”, 
„nefiinţă”, abuzuri ale lui „întru”) şi de efuziuni simpliste, contrastante. 
 Dar există şi numeroase locuri în care autorul reuşeşte să dea 
formulări fericite propriilor zbateri, să esenţializeze eficient ideile primite 
şi să pună în discurs acea incandescenţă de a cărei sinceritate nu te poţi 
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îndoi. Acestea te fac, în cele din urmă, să treci peste celelalte defecte 
estetice ale cărţii şi să-i poţi acorda circumstanţele de care are nevoie. Şi 
are nevoie!  
 „Mă gândesc la viaţa mea, la curgerea ei printre regrete, căutări, 
rătăciri ale drumului, singurătăţi, dureri...”, notează el undeva, „cât de 
reale mi se par, cât de mult îmi afectează ecchilibrul lăuntric! O, dac-aş 
putea, asemenea bătrânului yoghin din povestirea lui Hesse, să le 
socotesc umbră şi vis, spectacol, închipuire, dac-aş putea râde de ele, 
dacă le-aş putea dispreţui, cunoscându-le rădăcina de fum ce le ţine... Am 
atâtea lecturi esenţiale, am ajuns la atâtea adevăruri... Ajută-mă, Doamne, 
să le fac să coboare de la nivelul minţii, al intelectului, la nivelul inimii, 
al trăirii!”. Iar în altă parte, după ce precizase că lui Noica îi plăcuseră 
temele de reflecţie din caietul-jurnal pe care i-l arătase, în 1986, la 
Păltiniş: „Noica a intuit faptul că îmi rămânea să le păstoresc, umplându-
le cu felul meu de fiinţă, cu trăirile şi gândurile mele, cu spusul şi 
nespusul paginilor pe care urma să le aştern pe hârtie. Oricât de sinceri 
am fi, oricât de departe am merge cu mărturisirea, rămâne, înlăuntrul 
fiecăruia, un golf de tăcere ce nu poate fi trecut, o insulă de singurătate ce 
nu poate fi locuită decât de noi înşine”. Etape diferite de viaţă şi lectură 
aduc, în cartea lui Dan Iacob, o evoluţie sinuoasă a eului, uneori 
dezvăluită franc, cu folosirea persoanei I, alteori mascată de comentarii şi 
fapte minore. Toate pleacă, însă, de la unghiul creştin tradiţional, 
aruncând o umbră critică asupra timpurilor moderne, cu dinamica lor 
dizolvantă. Nimic nu mai are sens, pentru Dan Iacob, dacă nu e ancorat 
în credinţă şi simplitate, nici măcar reflecţia autentică asupra lucrurilor şi 
cultura asimilată din plin, predate odinioară de Noica şi crezute 
salvatoare. „De pe pragul celor cincizeci de ani pe care i-am împlinit în 
februarie 2010, vreau să declar pacea mea de cincizeci de ani cu Bunul 
Dumnezeu şi cu oamenii, natura, stelele, cu vântul care nu ştii de unde 
bate şi încotro se îndreaptă, cu păsările ce se odihnesc în zbor planat, cu 
pietrele ce ştiu să asculte, izvoarele ce odrăslesc odihna, cu ciutele şi 
mistreţii, urşii şi zimbrul regal. Vreau să declar cincizeci de ani de pace 
cu cei care-l caută pe Dumnezeu pe alte cărări decât cea care mi-a fost 
dată mie. Ca semn al păcii, am să vă spun povestea dezrobirii omului cu 
cuvintele lor, fără să le amintesc numele. Suntem copleşiţi de citate, 
trimiteri savante, de scolastică şi am uitat să trăim, să ne raportăm fără 
mijlocitori la minunea pământ, la minunea om, floare, stea”. Aceste 
praguri de vârstă, prezente în câteva locuri, în carte, sunt momente 
decisive de contemplare a trecutului propriu şi de propuneri pe mai 
departe. Publicarea caietelor personale a făcut şi ea parte dintre ele, 
probabil. 
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 Rămâne din „jurnalul de idei” al lui Dan Iacob, cu toate care i se 
pot imputa (şi nu e oare un jurnal publicat o carte împotriva ei înseşi şi a 
autorului ei?), dorinţa de a transforma scrisul într-o formă de eludare a 
ratării. O spune autorul, la un moment dat, cu ocazia unui alt bilanţ 
temporal: „În anul 2003 împlinisem patruzeci şi trei de ani şi simţeam că 
trăisem inautentic. Ştiam că pornisem pe un drum social greşit din clipa 
când, în anul 1979, am dat admitere la Politehnică, iar anii de studiu, apoi 
cei de muncă, n-au făcut decât să adâncească sentimentul de trăire 
inautentică a vieţii. Am încercat să pun ceva şi pe celălalt talger, am citit 
mult, am conturat un eseu, am activat într-o trupă de teatru, dar, cu toate 
acestea, simţeam că balanţa rămânea periculos de înclinată în partea 
socială a vieţii mele, în zgura fiecărei zile de muncă. Ce era de făcut? 
Societatea trecea, la rându-i, prin convulsii, iar a avea un loc de muncă 
era considerat aproape un privilegiu. Înţelesesem că a fi înseamnă a fi 
creator, a te dărui în creaţie şi că în cazul meu creaţia este echivalentă cu 
teatrul şi cu scrisul. Lucrurile nu sunt greu de făcut, s-a spus, greu este să 
te pui în starea de a le face, iar eu reuşeam din ce în ce mai greu să intru 
în această stare”.  Punerea în „starea de a face” pare a fi fost străduinţa 
permanentă a autorului, pentru a se regăsi „întru”, cum însuşi ar fi zis. 
 Cu un titlu inspirat dintr-un haiku al unui promiţător poet mort la 
douăzeci de ani, cartea se vrea emblema unei rupturi de destin. Jurnalul 
lui Dan Iacob e, deci, martorul unei fiinţe care n-a reuşit să se definească, 
până la capăt, care a trăit mereu în marginea esenţelor proprii, dar care 
are ocazia să recunoască asta, odată cu regretul tardiv al unor alegeri 
greşite. De aceea, dacă i s-ar contesta valoarea estetică sau posibilitatea 
de a face parte onorabil din vreun gen, din vreo serie, nu i se pot contesta 
autenticitatea, ardenţa. Cartea e cea mai bună realizare în scris a 
autorului, de până acum, părând a-l exprima, în sfârşit, fără rest. Ceea ce 
nu înseamnă, desigur, că nu va mai fi alta. 

 
Adrian G. Romila 

 
*Dan Iacob, Uită-te o clipă, răsare soarele. Jurnal de idei, stări şi lecturi 
(Eikon, 2011) 
 
 

Raul Bribete: nodul gordian al poeziei* 
 

  Poetul orăviţean Raul Bribete a debutat cu volumul Tornada de 
hârtie (2008), o carte remarcabilă, pierdută în inflaţia de apariţii 
editoriale. Descopeream atunci, dincolo de gesticulaţia simplă şi de 
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imaginaţia strunită, o bună folosinţă a verbului şi metaforei, cu economie 
de mijloace. La prima lectură mi-a adus aminte de versurile scurte ale lui 
Francisc Vinganu şi ale mireanului Baştovoi. Sintaxa era încordată, 
transmiţând cititorului o vibraţie şi făcându-l să intre în rezonanţă cu 
furtuna de idei care provoacă „tornada de hârtie”.  Raul Bribete publică 
în acelaşi an volumul de versuri Caniculă în diamant, 2008, unde poezia 
sa austeră, tensionată, ermetică şi livrescă îşi continuă zborul. Poetul, 
asemenea omului cu cartea în mâini, îşi pune întrebări provocate de 
mintea altora şi de impactul lor asupra propriei existenţe pe care şi-o 
ascunde mai mult decât şi-o dezvăluie. Într-o lume a exhibării el îşi 
înăbuşă sentimentele şi biografismul şi configurează mici scenarii ale 
acestei atitudini orgolioase, de revoltă tinerească, de a se situa împotriva 
valului, a modei: 
 „Trec cu spada/ prin măruntaiele pământului/ El se clatină/ Şi urlă 
ca un animal/ Rănit de moarte./ Străbaterea lamei/ Declanşează/ 
Mecanismul ceasului planetar/ Scrâşnetul roţilor dinţate,/ Distrugând-o/ 
Până la plăsea;/ Până la capăt/ Chiar de mă voi toci,/ Voi ajunge să 
înţeleg.” (Ceas planetar)  
 Deşi studiază în Timişoara, poetul e un solitar care ocoleşte 
manifestările de cenaclu şi refuză cu încăpăţânare calea poeziei 
spectaculare, dezinhibate a colegilor de generaţie. El preferă să 
urmărească narcisiac spectacolul propriei înstrăinări, oglindit în propria 
scriitură: 
 „Buruieni stranii/ Năpădesc prin semnele de punctuaţie/ Amfora 
necuprinsului/ Se varsă peste ce am scris/ Observ că ploaia/ mi-a spălat 
iscălitura/ pusă pe o frunză.” (Frunză) 
 În această fază a iniţierii preferă imaginea sfâşierii, sau imaginile 
sugestive ale  zidului, ale roţii, ale drahmei greceşti ori ale spadei, 
imagini în care îşi încifrează aspiraţiile, în căutarea unui stil propriu. 
Printre puţinele imagini ale impactului biografic în poezia sa sunt 
notaţiile despre locul şi momentul scrierii poemului. Tentat mai mult de 
misterul lumii, de cunoaşterea ei prin gestul ce aminteşte de tăierea 
nodului gordian, de „memoria lucrurilor”, de aşteptarea viziunii, „De a 
arăta procesul/ Prin care sângele începe să fie precum cerneala”, el 
ratează, prin sinceritatea absolută, punerea în scenă a propriei vieţi şi, 
implicit, „povestea” pe care o aşteaptă ceilalţi de la el. 
 Din păcate şi în volumul următor, Spadda (2010) poetul nu 
înţelege nevoia de de a-şi construi un discurs mai relaxat, bazat pe o 
relaţie cât mai firească şi accesibilă faţă de cititor. El scrie astfel un 
prolog pe care îl numeşte  „un îndreptar de ordin interpretativ” şi îşi 
expune intenţiile într-un stil bombastic, prea elaborat: 
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 „Am conceput această carte pe patru secţiuni din nevoia 
imperioasă de a veni cu obstinaţie în faţa lectorilor cu un volum 
structurat laborios şi matriţat ca o simfonie – nevoie mai veche a mea şi, 
sper, demers unic; cele patru secţiuni: Forte, Dolente, Crescendo şi 
Deciso, răspund unei intime necesităţi lăuntrice de reordonare şi 
transfigurare a lumii – fundamentate pe o succesiune de teme recurente.” 
 Cu toate acestea el face eforturi să scrie o poezie originală, în 
sensul dogmatic, cu sugestii ce vin din studiile de filozofie, desigur; în 
discursul său defilează imagini criptice, simbolice, livreşti, parabolice şi 
idei pre versuri tocmite. Nu lipseşte desigur gesticulaţia egocentrică 
(poetul e un Alexandru în faţa nodului gordian), învăluită în ecourile 
vârstei romantice: „Eu sunt Spadda/ ecoul gărzii mînerului/ şi al lamei/ 
pe marmură/ continuarea mea/ înafara timpului” 
 Tratatul despre spadă are în centrul lui simbolul puterii, al armei 
văzută ca obiect al cunoaşterii nemărginite şi/sau al iniţierii (ca la 
neoromanticul Alexandru Philliphide). „Continuarea mea în afara 
timpului” e o trimitere destul de clară la miza personală a poetului: 
reabilitarea fiinţei prin dezvăluirea dimensiunii ei metafizice: 
 „Să poţi dirija un porumbel/ cu gâtul tăiat/ pe un drapel imaculat// 
265. aceasta este muzica/ să poţi săruta sabia/ cu care-ai fost martirizat” 
 Situată cumva, în evoluţia ei, în proximitatea şi în umbra poeziei 
lui Daniel Turcea, lirica lui Raul Bribete trăieşte prin propriul ei 
dramatism – chiar dacă pe o linie discursivă austeră, aproape obscură – 
un dramatism născut din dorinţa firească de cunoaştere şi din nevoia de a 
fi original. 
 
*) Raul Bribete, Caniculă în diamant, Ed. Marineasa, 2008; Spadda, Ed. 
Eubeea, 2010  
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Versuri de Elena Simionescu 
 

Vremuri roşii 
 
Şi atunci am făcut 3000 de tone de cartofi la hectar, iar el, 20.000. Prim-
secretarul judeţului ne-a convocat la adunare generală. Supereroul, ca un 
păun, cu gâtul alungit şi cu privirile scrutătoare. Eu, Suberoul, pe culmile 
ridicolului. Obrajii-mi, doi cărbuni încinşi. În faţa insultelor, am îngăimat 
ceva, ducând pe umeri povara timpului. Afară mă aştepta Păunul. Îşi 
aruncase podoabele. 
– Nu fi fraier! Dă oamenilor 25% şi să vezi rezultate! 
Eram dat la gazetă. 
Şi azi, la un pahar acruţ, gustăm prietenia roşie a vremurilor apuse. 
 
 

Lupul de stepă răpit de oi 
(Adaptare dupa “Lupul de stepă” de Hermann Hesse) 

Anunţ: 
“Aseară, pe la orele 17, lupul de stepă a fost răpit de oi, în timp ce rătăcea 

prin hăţişul străzilor din capitală”. 
Ştirea a făcut ocolul Pământului în 24 de ore şi a încolţit mulţi oameni. 

Dar cine este lupul de stepă şi de ce a fost răpit de oi? 
Lupul de stepă este o fiinţă independentă, imprevizibilă, pasională şi 

seducătoare prin aspiraţia spre corectitudine si perfecţiune. Privirea lui 
malefică şi pătrunzătoare ucide patima de parvenire, mândria găunoasă, 

spiritualitatea searbădă. Nu suportă mai ales corupţia, minciuna şi 
delăsarea. La prima vedere el caută nod în papură tuturor societăţilor. 

Spiritul său burghez rafinat îl determină să urască echilibrul dintre 
antinomiile comportamentului uman şi să îndrăgească extremele. 

Încearcă din răsputeri să se integreze printre oameni, dar, printr-un 
miracol, face un gol în juru-i: pledează pentru non-mediocritate şi non-

superficialitate şi este pus la “Zidul Ciudaţilor”. 
Şi acest prototip, hăituit de propriile vise şi angoase, se refugiase aseară 

pe una din straduţele din apropierea Teatrului pentru Nebuni din 
Capitală, încercând să-şi găsească un locşor unde să-şi odihnească oasele 
imbătrânite de speranţe şi să-şi scuture blana prăfuită de peregrinari prin 

străinatate. După puţin timp s-a decis să intre în Teatrul Magic pentru 
Nebuni, unde a plătit la intrare cu inima şi cu mintea sa. 

Stătea şi privea cu ochii larg deschişi şi imaginile care i se derulau nu 
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erau o proiecţie fantasmagorică. În teatru era o agitaţie de infern: maşini, 
pieţe ticsite cu produse în stare de putrefacţie dar smălţuite cu farduri 
care să alunge aspectul şi mirosul lor neplăcut pentru a fi vandabile; 

oameni pe culmile vitezei; mormane de bani care aşteptau sa fie “albiţi” 
prin gesturi caritabile, arme care trageau ocheade călătorilor, femei 

stridente. 
În rătăcirea sa constată ca toţi oamenii se trasformaseră treptat în oi care 
behăiau la comanda CUIVA. La un semn, toate oile s-au napustit asupra 

lupului şi într-un iureş merinos sălbatic l-au luat pe sus şi l-au aruncat 
într-o odaie infierată cu inscripţiile: ”Camera Curcubeului de Promisiuni” 
şi “Corupţia şi Drogul, pâinea noastră cea de toate zilele”. Aici, cu o furie 

mitologică, toate răpitoarele mioritice s-au dezlănţuit asupra lupului de 
stepă: îl atacau din toate parţile, îi sfâşiau blana, carnea, ochii ba cu 

speranţe derizorii, cu fluctuaîia inflaîiei, ba cu reclame orbitoare ale unui 
stil de viată antifilozofal şi antisentimental. Dar lupul de stepă nu a vrut 

să renunţe la inima şi la mintea lui şi a căzut răpus de mulţimea 
merinoşilor cu conştiinţă. În cameră se dezlănţui euforia. 

După două ore au fost invocate şi autorităţile care s-au grăbit în pas de 
melc bolnav. Nu s-au luat măsuri, totul a fost învăluit în umbroasa tăcere, 

singura fiinţă vinovată în unanimitate a fost lupul! Acesta zăcea 
inconştient, cu un rânjet sarcastic nemuritor, în vreme ce în aer se 

raspândea o muzică diafană ca un avertisment: 
Cei care au coloana înţepenit de dreaptă vor sfârşi asemenea lupului de 
stepă, vom curăţa societatea de asemenea fiinţe dăunătoare moralităţii 
noi, iar fiinţele mioritice cu două picioare vor paşte liniştite, triste şi 

dependente de sonoritatea unei VOCI. 
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Versuri  de Teodor Sandu 
 
 
 
 

 
 
O altă poveste 
 
 
Nu-i o regulă că nimic nu pare 

a fi ce este nici măcar 
calul care mănâncă jăraticul din poveste 

ori furnica vorbitoare ce-i ţine 
teorie greierului filozof, 

livada cu mere otrăvitoare 
de peste şapte mări şi ţări 

unde dacă nu ai maşină poţi zbura 
cu un jerpelit de covor, dar fermecat, 

să-ţi ghicească respectabila baba 
cloanţa nu neinventatele încă 

ţigănci, care bâjbâie viitorul 
inexact al vrăjitoarelor care  

pentru a te ajuta cu frumuseţea îţi 
mai aruncă în spate o cocoaşă sau  

mai multe, depinde de câte mai ai nevoie 
pentru a putea vorbi cu clopotele din 

satele cu fântânile necurăţate 
şi copacii cu fructe de aur din marginea 

de peste gard a lumii 
ori de peste drum sau de la capătul 

pentru care ai cumpărat bilet sau te-ai  
învăţat de nevoie să mergi clandestin  

pentru a achita până la urmă convins de ideea 
mai mult sau mai puţin filozofică conform 

căreia totul se plăteşte în viaţă de la  
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durerea mamei când te-a născut până la  
cuiele bătute în sicriu de atoateştiutorul gropar 

chior şi beţiv, purtând poate masca întruchipării, 
care aşteptă ca totul să se termine 

cât mai repede pentru ca alţii să-i asculte 
ideologia şi modul său de lucru, fără ca 

nimeni să-l urască absorbit ca un rău necesar 
pentru că nici măcar el nu ştie că te-a ajutat 

să treci dincolo de aici, unde dacă ar fi rău te-ai întoarce 
 
sigur, singur şi nesigur de ce poţi reîncepe, 

povestea vieţii tale pe care acum ai aşeza-o altfel 
în pagină cu alte vrăjitoare şi babe cotoroanţe 

ori Ilene Cosânzene cu Feţi Frumoşi prieteni cu 
Balaurii şi Dragonii din pădurile pline de mlaştini, 

zburând pe aripile albinelor-păsări ori cu şi despre ... 
 

 
 

Ai răbdare 
 
 
Ai răbdare, 
Nu mai este mult, 
Ştiu sigur pentru că am calculat, 
O mie de ani  ieri, o mie de ani 
Astăzi şi după o mie de ani începând 
De mîine, ne vom regăsi şi 
Amintindu-ne, 
O vom lua de la capăt, 
Aruncaţi în aceeaşi vâltoare 
Din neliniştea sorţii. 
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OPINII  ●  POLEMICI   ●   CONTROVERSE 
 
„ Kosova este fotografia absenţei noastre, o zonă pe care 
o cunoaştem numai din punct de vedere al menţinerii 
păcii, dar nu şi al unor valori antice care se reflectă în 
limbă, toponimie şi onomastică. O fi oare Kosova încă o 
călătorie, o expoziţie deschisă?” 

 
 

Valoarea magică a unui miracol istoric 
 

de Baky Ymeri 
 
În comparaţie cu ruşii, sârbii, bulgarii şi grecii, românii şi 

albanezii nu au colonizat ţinutirule vecinilor lor, ci dimpotrivă, 
ţinuturile lor din jurul Albaniei şi României (Basarabia, Bucovina, 
Valea Timocului, Banatul de Vest, Ceamăria), locuite de (a)români şi 
albanezi, au rămas sub stăpânirea vecinilor. Ce scria Petru Vulcan în 
revista Tribuna Albano-Română, în 1916 (nr. 6): „Răsboiul european 
va reface cu desavârşire harta Europei şi în special aceea a Peninsulei 
Balcanice. În Peninsula Balcanică ce neamuri ne-au rămas prietene? 
Grecii? Bulgarii? Sârbii? Unii mai puţin ca alţii ne-au dat chezăşie în 
trecutul lor că ne pot fi adevăraţi prieteni. Aceste neamuri, dacă s-ar fi 
putut să ne înghită, ar fi făcut-o de mult. Atunci? Ne au mai rămas 
Albanezii, un neam cu care aromânii au trăit pururea în frăţie şi 
dragoste”.  

Răsărit de substratul iliric, poporul albanez apare în sec. al II-
lea în zarea istoriei. Într-adevăr, în acest secol se face pentru întâia dată 
menţiune despre o populaţie de pe actualul teritoriu naţional albanez, 
cu numele de Albanoi, având ca centru oraşul Albanopolis. După Th. 
Capidan, „după această scurtă pomenire, urmează o tăcere până în sec. 
al XI-lea, când se aminteşte despre o răscoală din Albania, la care au 
luat parte şi Albanezii. De aci înainte ei sunt mereu amintiţi la scriitorii 
bizantini. Din această întreruptă amintire ce se face la un interval atât 
de mare, reiese că începuturile istorice ale poporului albanez se 
aseamănă cu acele ale poporului român”. (Simbioza Albano-Română şi 
continuitatea românilor în Dacia, în revista Fundaţiilor regale nr.5, 
Bucureşti, 1943, p. 244).  

Care este graniţa între traci şi iliri? Oamenii de ştiinţă afirmă că 
în perioada paraslavă, respectiv traco-iliră, Albania era vecina 
României. Citind opera ştiinţifică a lui B. P. Haşdeu, N. Iorga, Th. 
Capidan, Gr. Brâncuş, aflăm că din punct de vedere al limbii şi 
sufletului, românii sunt mai aproape de albanezi decât de orice alt neam 
din lume. Între România şi Albania există două zone demne de 
cunoscut şi recunoscut: Valea românească semi-sârbizată a Timocului 
(cu peste un milion de români în 300 de sate şi 6 oraşe, fără nicio 
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şcoală şi numai cu o biserică în limba română) şi Kosova celor două 
milioane de albanezi, care au suportat barbaria turco-slavă (1389-
1999), menţinând mereu trează conştiinţa naţională. Care sunt daci 
adevăraţi? Românii din Timoc, sau albanezii kosovari? Când se vor 
introduce în sistemul de învăţământ, istoria geto-dacilor, antichitatea 
traco-iliră şi substratul înrudirii româno-albaneze? 

Până în prezent, în România au apărut căteva cărţi despre 
Kosova. Cei mai corecţi autori, fără implicaţii politice, au fost români, 
aromâni şi evreii. Despre cei care au făcut propaganda sârbă în 
massmedia română nu putem spune că sunt români ci fantome ale 
serviciilor secrete ale diavolului, adversari ai democraţiei, exponenţi ai 
xenofobiei cu conotaţii antisemite, antiamericane, antialbaneze şi 
filocomuniste. În 1905 apare la Bucureşti cartea aromânului Constantin 
Sterie Constante Spre Albania, o lucrare dedicată lui Take Ionescu care 
a fost reeditată şi în 1907, din care reiese că vilaietul Kosova aparţine 
Albaniei răsăritene. În 1999, în traducerea lui Ivo Muncian, apare la 
Timişoara o culegere naţionalistă, editată de Uniunea  Sârbilor din 
România: Kosovo –srpska sveta zemla - Kosova- sfânt pământ sârbesc. 
Albanezii încă nu au publicat în România o carte similară cu titlul 
Kosova – pământ sfânt al Albaniei, deşi după Enciclopedia Iugoslaviei 
(Zagreb, 1975), ţinutul unde a avut loc bătălia între trupele otomane şi 
coaliţia creştină (1389), fusese  ţinut al Albaniei. Raico Cornea, 
specialist pentru dispreţuierea unui popor, publică în 2001 un volum cu 
reportaje de război: Kosovo, Cântecul trist al mierlei, Editura Agora – 
Iaşi, Sapienţia - Bucureşti). Cartea lui Cornea cu coarne de xenofob, nu 
este altceva decât o mascaradă a cinismului care denigrează imaginea 
unui corespondent român trimis în străinătate  

În 2002 Tănase Bujduveanu publică la Constanţa (Editura 
Cartea Aromână etc.), broşura Aromânii din Kosova (în limbile 
română, franceză şi engleză), din care aflăm că „în vremea primului 
război balcanic, armata sârbă ocupă întreagă zonă, devenind apoi, prin 
Tratatul de pace de la Bucureşti din 1913, parte integrantă a Regatului 
Serbiei (...). Faţă de aromâni, noile autorităţi din Kosovo şi Macedonia, 
aplică cea mai cruntă politică de deznaţionalizare(...) bisericile 
româneşti sunt transformate în biserici sârbeşti, iar şcolile româneşti 
sunt desfiinţate. Urmare acestui fapt, liturghia în biserică se desfăşoară 
în limba sârbă, iar clerul aromânesc este asimilat de clerul ortodox 
sârb” (p.33). O lucrare interesantă care reflectă adevărul istoric despre 
problema Kosovei şi terorismul armatei iugoslave care a atacat 
Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Kosova, este broşura ofiţerului român, dr. 
Emil Suciu, precum şi cea a scriitorului italian Michele Rallo: Albania 
şi Kosovo (Editura Sempre, Bucureşti 2004).  

Ce zice maiorul român, Emil Suciu? „Înfrângerea Turciei în 
războaiele balcanice din 1912-1913 a făcut posibila crearea statului 
naţional albanez; marile puteri au decis însă ca acesta să includă numai 
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aporximativ jumătatea din teritoriile locuite de populaţia albaneză din 
regiune, restul rămănând în afară frontierelor ţării; majoritatea în ceea 
ce se numeşte provincia Kosovo, atribuită Serbiei, în timp ce 
Muntenegru şi Macedonia primeau şi ele părţi mai mici din aceste 
teritorii” (Drama iugoslavă, Editura Militară, Bucureşti, 1992, p.27). 
Abordând problema Kosovei care a devenit colonie a Serbiei (1913), 
ziaristul italian Renzo Allegri, într-o carte despre Maica Tereza, care a 
apărut şi în limba română la Braşov, face public faptul că tatăl celei 
care e Maica Tereza, Nikolla Boiagiu, a fost otrăvit de către autorităţile 
sârbe (1919), fiindca milita pentru unirea Kosovei cu Albania. În acest 
sens se înscriu şi unele numere speciale, dedicate Kosovei în decursul 
anului 1999, ale revistelor Lumea, Dilema,  şi Politica Externă. 

Pentru un poet politizat (Adam Puslojici, membru corespondent 
al Academiei Române care promovează politica anti-NATO în Serbia): 
„Kosovo moare”. Kosova nu moare, ci vor muri cei care îl îmbătau pe 
Nichita, de când a căzut în mâna beţivanilor din Belgrad. După Dan 
Pavel, unul dintre cei mai buni analişti politici ai românilor „Destinul 
lumii depinde de Kosova” (1999). Pentru Azem Shkreli şi Ali 
Podrimja: „Kosova este sângele nostru care nu se iartă”. Ce au făcut 
albanezii din Kosova pentru cultura română? În traducerea acad. 
Rexhep Ismajli, au publicat în 1979, într-un tiraj de 2.000 de 
exemplare: Antologjia e poezisë rumune, shek.XX (Antologia poeziei 
române, sec. XX). În traducerea subsemnatului, Editura Rilindja din 
Prishtina, publică în 1986, un volum antologic a lui Nichita Stănescu 
„Ekspozitë e të palindurve”  (Expoziţia celor nenăscuţi). 4 ani mai 
târziu, în traducerea aceluiaşi subsemnat (B.Y.), apare la Prishtina 
volumul antologic a lui Marin Sorescu „Eja të ta them një fjalë” (Vino 
să-ţi spun un cuvânt), ambele volume (Sorescu şi Stănescu) aparând 
într-un tiraj de 5.000 de  exemplare, după care a apărut în urmă cu doi 
ani, Antologia poeziei române „Mosha e Artë e Dashurisë” (Vârsta de 
Aur al Iubirii), Editura Rozafa, Priushtina, 2006.  

În Ţara Vulturilor,fiecare poate să spună câte ceva, mai ales în 
„teatrul antic al dispreţuirii unui popor”. Kosova este fotografia 
absenţei noastre, o zonă pe care o cunoaştem numai din punct de 
vedere al menţinerii păcii, dar nu şi al unor valori antice care se reflectă 
în limbă, toponimie şi onomastică. O fi oare Kosova încă o călătorie, o 
expoziţie deschisă? Pentru Ibrahim Kadriu, autorul romanului „Izvorul 
Tămăduirii”, în culegerea antologică „N-a rămas timp pentru sărbători” 
(Bucureşti, 2005), „acolo au petrecut toate vaierele cântecului, acolo au 
fost alese cele mai frumoase cuvinte pentru a clădi dragostea, Şi duhul 
viu pentru a menţine viu, duhul”. Kosova ca zona centrală a Dardaniei, 
fiind vecina primordială a românilor discriminaţi din Timoc, este o 
minieră spirituală încă neluminată. Între România şi Albania există o 
regiune a elementelor comune, în care a fost alcătuit substratul celor 
mai vechi şi celor mai frumoase cuvinte ale limbilor română şi 
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albaneză. Păcat că încă suntem departe, necunoscuţi şi neafirmaţi, iar 
Guvernul încă nu are curajul occidental de a recunoaşte independenţa 
Kosovei, lucru care se va realiza, probabil, după alegerile următoare! 

 
Daco-dardanii noştri şi calul troian din Parlamentul român 

 
Eminescu îi admira pe albanezi. Conform romanului lui Octav 

Minar, Simfonie Veneţiană, Eminescu recita versuri în şir din folclorul 
albanez, afirmând: „Eu cred că albaneza ar fi cea mai flexibila limbă 
din lume”. Acad. Grigore Brâncuş, renumit filolog român, afirmă că 
„albaneza este o limbă de o importanţă excepţională pentru studierea 
elementelor nelatine ale limbii române”. După Ion Aurel Candrea, 
„dacă astăzi avem o limbă română şi una albaneză, aceasta se datoreşte 
unei simple întâmplări: au venit slavii şi au rupt în două această mare 
masă română balcanică, despărţind totodată şi aceste două popoare care 
trăiau de veacuri împreună” (Limba Albaneză în raporturile ei cu 
Limba Română, curs universitar susţinut la Facultatea de Litere şi 
Filosofie, Bucureşti 1930-1831, p.69-70). Câte ştiu românii şi albanezii 
despre aceste adevăruri magice ale ştiinţei?  

Foarte puţin. Ştia Lazim Rexhepi din Piatra Neamţ, şi ştiu astăzi 
Emil Constantinescu, Andrei Pleşu, Gelcu Maksutovici, Tiberius Puiu, 
Adrian Majuru, Florian Bichir, Hristu Cândroveanu, Zoe Petre, 
Corneliu Zeana, dar nu şi profesoara de chimie, Oana Manolescu, 
deputata nonalbaneză a minorităţii albaneze, care îşi bate joc de bugetul 
ţăranului nostru, bolnav, sărac şi flâmând, înghiţând miliarde de lei în 
decursul celor trei mandate nemeritate parlamentare (1996-2012), peste 
cinci mii de euro pe lună. Va fi păcălit oare Biroul Electoral Central şi 
Guvern pentru a i oferi încă un mandat, unui cal troian în Parlamentul 
român! Care partid se ascunde în spatele acestui joc de nenoroc! Pentru 
a justifica banii, Oana a învăţat albaneză şi a devenit poetă, mai bine zis 
(albanezeşte) poiata (acoperiş de coteţ), sub care cântă găinile versuri 
fără nici-un fel de valoare literară, conducând o revistă de perete 
(Prietenul albanezului) fără nici-un albanez în colegiul de redacţie. 
Analizând versurile poeţilor kosovari traduşi în limba română, ajungem 
uneori la concluzia că şi poezia lor este o poezie magică. De ce? În 
primul rând fiindcă nu este o poezie politizată, şi în al doilea rând, 
fiindcă depăşeşte condiţia naţională şi confesională. Deocamdată doar 
atât despre valoarea magică a unui miracol istoric. Restul descoperiţi-l 
singur, mergând în plaiurile kosovare ale Dardaniei albaneze, pentru a-i 
identifica pe adevăraţii daci, acolo unde Frumuesţea se cheamă 
Bukurie. O fi iliri, traco-iliri sau daco-dardani care cântă şi astăzi 
despre vitejie, rămâne de văzut.   
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Simona Vasiliu Chintilă: 
 “Tendinţe spre echilibru” 

 
o cronică de expoziţie de Mircea Titus Romanescu 

 
 Complexul Muzeal Neamt a organizat o ampla expozitie a 
renumitei maestre a penelului, Simona Vasiliu Chintila, originara din 
Piatra Neamt, in cadrul Muzeului de Istorie si Arheologie din Piatra 
Neamt, in perioada 14 septembrie-14 octombrie 2011. Daca ar fi sa 
propunem un adevarat „brand” al orasului acesta ar putea fi cu certitudine 
unul artistic, artele plastice contribuind major prin numele sonore al celor 
ce s-au nascut ori au trait si activat in acest spatiu. Incepind cu Lascar 
Vorel, Jacques Herold si Victor Brauner seria continua cu contemporanii 
nostri printre care mentionez pe Iulia Halaucescu, Simona Vasiliu 
Chintila si Elena Uta Chelaru, artisti cu recunoastere europeana sau mari 
maestri nationali.  
 Născută în Piatra Neamţ, loc de care a rămas ataşată sufleteşte 
pînă la sfîşitul vieţii, sub semnul Balanţei, Simona Vasiliu Chintila 
(1928-2009) a avut de ales, ca profesie, între literatură, pictură şi muzică. 
A preferat pictura şi muzica, urmând cursurile Academiei de Artă din 
Bucureşti, la clasa profesorilor Gh. Labin şi Şt. Constantinescu, în paralel 

cu Conservatorul, optând în final pentru 
pictură, când legea nu mai permitea să se 
urmeze două facultăţi. De fapt, poate că 
atunci Simona Vasiliu a ales de fapt poezia, 
şi ca mijloc de exprimare pictura. Firea ei 
sensibilă şi echilibrată, modestă şi 
riguroasă a creat premiza unei comunicări 
deosebite cu studenţii ei de la Facultatea de 
Arte, unde a fost cadru didactic peste 30 de 
ani (1954-1986). Cu puţinul timp rămas 
între catedră şi casă (mamă şi soţie 
exemplară), sensibilitatea poetică a 
Simonei Vasiliu adună emoţii şi impresii 
din natură pe care le filtrează şi sortează 

urmând a le compune, deosebit de riguros dar mai ales rafinat, fără 
ostentaţie, în tablouri parcă adresate unei elite hipersensibile. Mesajul 
poetic este evident, maestra mergind până la experienţa exprimării lui şi 
pe cale literară (v. volumul de poezie Sora mea gemănă, Ed. Vinea, 
Bucureşti, 2005). 
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 Lucrările de pictură prezentate în aceasta expoziţie  pot fi 
împărţite cronologic în trei perioade mari de creaţie: perioada anilor 60-
70, 70-90 şi după 1990. Cîteva lucrari din perioada anilor 60 (“Poiana de 
piatră”-1968, “Plante” -1968, “Inima pămîntului”-1967, 
“Poiana”,”Amintirea”,”Tendinţă spre echilibru”-1969) au titluri ce 
exprimă o poetică plastică aparte. Construcţii ritmate din forme si 
obiecte, unele geometrice, cu efecte de materialitate rezultate din 
utilizarea  tehnicilor  mixte, totul învăluit într-o cromatică discretă . În 
perioada următoare, anii 70, planul compoziţiei prezintă o inserţie de 
“zone de figurativ tridimensional”, alături de zonele geometrizate 
(“Scoici în echilibru”-1978, “Plajă cu soare roşu”-1978, ”Plieri” I şi II-
1978). Poetica mesajului este mai directă, artista utilizind  şi simboluri 
(v. “Filtru”-1978), unde  apar elemente de ceramică Cucuteni. 
  În ultima perioadă prezentată, după anii 90, artista se ancorează 
în figurativ, recuperând din natură elementele  de geometrie a 
construcţiei pe care o parte le marchează în manieră cubistă, ca suprafeţe 
articulate unghiular, iar pe altele le modelează plastic prin ritmuri de tuşe 
liniare lungi sau scurte - linii şi puncte (v. “Fânul I-1999, ”Căpiţă în 
peisaj”-1996, ”Balcik”-1998, ”Piaţă la Perugia”-1996). O notă de 
rafinament aparte apare în natura statică şi in scenele de interior din 
această perioadă (“Interior aristocrat”-1991, “Interior cu pisică”-1999). 
Îmi amintesc de emoţia stârnită de prima vizionare a acestui gen de 
lucrări în expoziţia Simonei Vasiliu Chintilă de la Muzeul de Artă din 
Piatra Neamţ (2005). Compoziţii ce inspiră o poezie aparte: interioare cu 
obiecte discret învăluite în lumina filtrată  şi divizată a ferestrei cu 
jaluzele, unde timpul are  o altă dimensiune, dacă nu cumva pare că s-a 
oprit. Nimic nu este deranjant, ostentativ, lumina este controlată, 
transparenţele uşor sugerate, culoarea stinsă şi rafinată, volumele prezintă 
un halou propriu. Şi este multă linişte, pentru că nu este nimeni, doar 
urmele aşezării pe canapea şi o pisică încremenită, care nu vrea să fie 
văzută, fiind transparentă. Emoţia, aşa cum mărturisea artista, a stat la 
baza inspiraţiei, atât în faţa peisajului din natură cât şi în prezenţa 
atmosferei de interior. Triunghiul casă-scoală-atelier era uneori 
intersectat de drumuri spre natură, în special de nostalgia plaiurilor natale 
de la Piatra Neamţ, unde poposea adesea pe timpul verii, ocazie cu care 
ne-am şi cunoscut. 
 Unul dintre proiectele Simonei Vasiliu era acela de a petrece mai 
mult timp pentru a lucra pe plaiurile natale. Lucrarile neterminate  şi 
dorinţa de întoarcere la surse dovedesc hotarârea de  a continua proiectul 
artistic. Mă întreb uneori, oare este suficientă durata unei vieţi  pentru a 
desăvârşi proiectul vieţii? Pe de altă parte, o operă adevărată, indiferent 
de extiderea ei,  ca timp de creatie , nu este niciodată încheiată din punct 
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de vedere al comunicarii. Artistul comunica oricum mai multa informatie 
decit poate receptiona privitorul la un moment dat. Aşa cum această 
expoziţie aduce lucruri noi surprinzătoare faţă de precedenta, următoarele 
expoziţii cu lucrarile Simonei Vasiliu Chintilă pot completa imaginea 
creaţiei artistei parcurgând fondul de creaţie dat într-o diversitate de 
direcţii şi tematici.” 
 “Tendinte spre echilibru” este denumirea noii expozitii a Simonei 
Vasiliu Chintila de la Muzeul de Istorie si Arheologie din Piatra Neamt,  
punand in valoare alte aspecte, noi, din patrimoniul artistic al maestrei. 
La proiectul expozitiei au participat: doamna Violeta Dinu - muzeograf 
sef de unitate din cadrul Complexului Muzeal Judetean Neamt, alaturi de 
domnul Matei Chintila - curator si proprietar al fondului “Simona 
Vasiliu, Andrei si Spiru Chintila”, scriitorul si criticul de arta Emil 
Nicolae, doamnele Elena Ionescu si Maria Huminiuc din partea fundatiei 
“Vorel”, impreuna cu semnatarul acestor rinduri. Denumirea este un ecou 
al preocuparilor spre echilibru manifestate de autoare in multe din 
lucrarile ei, preluând titlul uneia dintre poeziile publicate în volumul 
Sora mea geamănă. Şi pentru ca ne aflăm în spaţiul literelor, să o lăsăm 
pe poeta Simona Vasiliu Chintilă să vorbească despre un anumit drum al 
vieţii împletite cu creaţia: 
 
„Într-o oarecare zi de mai 
Am ieşit ca de obicei în stradă 
Nepăsătoare şi fără presimţire 
Dar n-am luat-o spre dreapta 
Pe drumul meu bine ştiut 
O orbire trecătoare şi neprevăzută 
M-a împins într-o altă direcţie 
Pe o străduţă întortocheată şi obscură 
Încetul cu încetul am observat 
Că îmi schimb purtarea obişnuită 
Că nu mai semăn cu mine 
Urcuşul era în pantă 
Mereu în pantă istovitoare 
Nu mai trecusem prin acele locuri 
Şi nici prin acele cazne 
Să mă intorc mi-am zis 
Nu e prea înţelept ce fac 
Dar am grăbit pasul spre primul colţ 
Şi iar spre primul colţ 
Să văd ce–nfăţisare nouă aflu 
Dar nu era nici o înfăţişare nouă 
Şi am tot mers aşa 
Şi am tot mers departe”.  
(Rătăcire) 
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Silviana Zub şi atracţia misterului existenţial 
 

un portret de Leonard Rotaru 
 
 Născută într-un spaţiu generos în frumuseţe, la Piatra Neamţ, în 
1978, Silviana Zub are parte de o copilărie şi o adolescenţă curate, 
provocatoare, bogate în realizări şcolare şi nu numai. Cu toate că talentul 
artistic îşi semnaliza deseori prezenţa, fie la orele de desen din gimnaziu, 
fie în realizări grafice ori plastice ocazionale, nimeni nu a acordat o aşa 
de mare importanţă acestuia încât studiile superioare să fie orientate într-
o direcţie artistică. Ca atare, Silviana Zub parcurge şcoli superioare de 
economie la Bucureşti şi în America, la University of Southern California 
pe care le absolvă cu rezultate remarcabile. Din fericire, înzestrările 
artistice nu au rămas mult în stare latentă. Ele şi-au făcut apariţia în văzul 
lumii precum firul de iarbă care străpunge piatra. Mai mult, nevoia unei 
pregătiri de specialitate care să-i ofere garanţia reuşitei, o determină pe 
Silviana Zub să urmeze cursuri superioare de specialitate. Cu acest prilej, 
acumulează o zestre utilă de cunoştinţe în teoria culorii, în desen, în 
design interior şi în desen proiectiv.  
 Capabilă de eforturi creatoare neîntrerupte, Silviana Zub a ars 
rapid experienţe artistice proprii secolului XX, trăgând pentru sine doar 
esenţe în stare să favorizeze noi exprimări în planul ideii şi al imaginii, 
luând pe cont propriu experimente plastice inedite.  
 Creaţiile sale, prezente în numeroase expoziţii, mai ales peste 
ocean, sunt bine primite de publicul îndrăgostit de artă. Provocat să 
descifreze sensuri şi simboluri noi, iubitorul de artă trăieşte în faţa 
fiecărui tablou stări inedite, generatoare de emoţii estetice.  
 Artista pare a se distra cu noi, lăsându-ne să ne batem capul cu 
încercări de a-i găsi un model ori de a-i încadra opera într-un anumit 
curent artistic. Ca orice creator autentic, Silviana Zub realizează opere 
care scapă discret încadrării într-un anumit curent artistic, exprimându-se 
plastic cu o naturaleţe uimitoare, aşa cum trăieşte, vorbeşte, păşeşte în 
fiecare zi.  
 Picturile sale oferă, în mod evident, mai multe nuclee tematice, 
variate, incitante. O temă importantă vizează condiţia umană, rostul 
omului în lume, concretizat în ipostaza plastică a personajului feminin.  
 Un al doilea nucleu tematic, provocator ca şi primul prin realizare 
artistică, are în vedere calul în raportarea sa simbolică. În memoria 
popoarelor, calul este fiul nopţii şi al misterului, este arhetipul vieţii şi 
morţii. Ca arhetip, calul este întâlnit şi în lumea de jos, a abisului, şi în 
lumea de sus, a pământenilor, omul deificându-l în paşii istoriei. Caii 
reprezentaţi de Silviana Zub pleacă din adâncuri (memorie străveche) şi 
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se înalţă spre lumină, speranţă, împlinire. Artista invită la meditaţie, iar 
detaliul ales,  ochiul, ca organ al văzului, transmite un mesaj artistic fără 
echivoc.  
 Artista exprimă idei, sentimente prin forme şi culori, atrasă fiind 
de destin, de misterul  existenţial. De remarcat că majoritatea portretelor 
(nu greşim numindu-le aşa din moment ce în viziunea artistică a autoarei 
calul este un personaj) sunt realizate în culori închise.Lupta cu 
întunericul este dificilă, zvâcnirea spre lumină fiind o consecinţă a 
efortului depus. Afirmaţia pare susţinută şi de faptul că Silviana Zub 
simte nevoia ca ipostaza ancestrală a calului, ca simbol al vieţii şi morţii, 
să fie echilibrată prin transfigurarea artistică a altui cal venit dintr-un 
timp apropiat, din perioada copilăriei sale, luminat, adolescentin, deschis 
afectivităţii. (A childhood memory 2 şi 3) . 
 După cum se observă, Silviana Zub nu este o peisagistă. Ochiul 
său creator nu caută în afară. Artista este preocupată de misterul trăirilor 
umane. Creează imagini artistice proprii personalităţii sale şi exprimă 
idei şi sentimente aşa cum dau năvală la un moment dat peste sufletul ei 
tulburat de seismele cotidianului ori aflat în linişte existenţială. 
 

 



 208

DEBUT 
 
 
 
 
Premiul revistei CONTA la ediţia a XXX -a  a Concursului 
Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei 
Eminesciene „Porni Luceafărul…”, iunie 2011, Botoşani 
 
 
 
 
 
 

Ioana Pruteanu   
(Botoşani) 

 

O comedie ieftină… 
 

 O comedie ieftină, turnată pe platouri secundare… 
                                    O altă zi în care mi-am pierdut ideea! 
                                    Disperat după o voce pragmatică, inexistentă, 
                                    Scenariu antic ars de-atâtea gânduri. 
 
                                     Şi urăsc acest vulnerabil ego, 
                                     Acea tindere idioată spre fals. 
                                     Personalitate cameleonică ce stă pe un balans, 
                                     Motive creionate pe propria-ţi răspundere. 
 
        Rânduri sticloase, o altă imprimare a ceea ce iubesc, 
                                      Lumina interioară creează ceea ce gândesc. 
                                      Atât de sumar poţi scrie ceea ce doreşti, 
                                      Replici originale, schiţate pe pereţi. 
 
                                       Un singur pai care sminteşte ochiul minţii, 
    Construcţie spumoasă transformată-n valuri reci. 
                                       Clipa efermeră ce-i fură timpului curgerea. 
                                       Eu stau şi scriu… 
 
                                       Şi timpul îl ascult trecând aşa cum nu credeam. 
                                        Văd o frumuseţe perlată atingând cerul. 
                                         Simt ceea ce nu credeam că voi simţi, 
                                         Departe de recele delir… 
 
                                       Astfel, jucând un rol ce ţi-e predestinat, 
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Răscoleşti prin amintiri şi vise, tulburând esenţa! 
                                       Însă nimeni nu se naşte din praf de stele, 
                                       Dar nici nu reînvie din cenuşă… 
 
Peste drum… 

 
                           Mergeam  pe stradă amândoi amestecându-ne. 
                           De mână ţineam strâns o clipă de ceară, 
                           Visând la o lume sumară, aproape goală, 
                           Fără noi… 
 
                            Şi stătea agăţat de mine, minutul înfrigurat. 
                            Mă amestecam cu şoaptele tale, 
                            Şi respiram cu greu, neîncetat. 
                            Lângă ureche-mi sfârâia o scânteie a privirii tale. 
 
                            Mergeam pe stradă amândoi, amestecându-ne. 
                            Îmi îngropam ziua în părul tău, 
                            Ea se trezea printr-un pasaj alb al sclipirii vieţii, 
                      Iar eu…eu mă amestecam printre miile de feţe ale clipei ce urma 
acolo… 
                            Peste drum. 
 

Strada 
 
                                         E o dimineaţă încărcată şi plouată. 
                                         E plin de clipe ude ce se strâng laolaltă. 
Chipuri de lut roiesc ca nişte umbre de fum, 
                                         Furându-i vieţii al ei drum de parfum. 
 
Mă plimb prin întunericul ciudat de suflete 
                                          Şi simt în aer putreziciunea zilelor de ieri. 
                                          Halal viaţă roz, plină de parfum de tei, 
   Sub călcâie se strivesc doar ţipete şi scântei. 
 
Fraze neterminate îmi străpung urechile. 
                                           Priviri fragmentate îmi zbuciumă visele. 
                                           Zâmbete false îmi irită genele. 
                                           Gânduri fade îmi încruntă sprâncenele. 
 
Respiraţiile greoaie îmi inundă creierul, 
     Şi gândurile-mi mor buimace pe sub străzi. 
                                            Nu pot aştepta timpul, 
             Şi mă scufund în cele mai exuberante aşteptări… 
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Literatură universală 
 
 
 
„Orb şi legat, vulturul stă pe funie, balansându-se ca un 
acrobat, iar funia întotdeauna înadins este agitată şi 
smucită, ca permanent vulturul să n-aibă linişte şi să nu-şi 
revină: trebuie mereu să nu-şi dea seama de nimic, să fie în 
perfect acord cu voinţa stăpânului său. Vulturul trebuie să 
devină ascultător precum câinele – prietenul omului.” 
 
 
 

Vulturul 
o povestire de Mihail Prişvin 

 
 Aceluia, care măcar o dată în viaţă a înnoptat în deşerturile din 
Orient, stelele de pe Neva sau Tver îi vor istorisi mereu despre vulturi, 
culmi, despre focurile pe lângă care cămilele caravanei din deşert îşi îndoaie 
picioarele obosite, despre cum stelele joase din pustiu ard în ochii lor 
înţelepţi … 
 Văd acum stepa, pustiul, suntem departe de fluviile navigabile şi 
căile ferate, acolo unde ramificaţiile muntoase ale Altaiului se înalţă spre cer 
precum corturile albastre ale uriaşilor. Urcaţi pe căluţi aidoma culanilor 
sălbatici, ne îndreptăm către muntele Karadag din deşert, ca să capturăm 
vulturi de vânătoare, acvile de munte. La şaua mea este fixată mreaja de 
vulturi, iar însoţitorul meu, Hali, ţine în mână o nadă : inima însângerată şi 
aburindă a unui berbec de munte – arhar, de curând ucis de noi. În valea 
muntelui Karadag vom aşeza plasa de vulturi aşa încât, căzând în orificiul ei, 
de sus - ca piatra, vulturul–pradă să poată să zboare slobod, însă liberându-şi 
aripile să rămână în plasă. În interiorul cortului vom lăsa plasa şi inima 
sângerie, iar noi ne vom ascunde într-o peşteră din apropiere. 
 În peştera întunecoasă, până la crăpatul zorilor, Hali, renumitul 
vânător de acvile de munte, îmi povesteşte despre vulturi, despre modul în 
care aceştia vânează iepuri, frâng spinarea vulpilor şi, dacă sunt deprinşi din 
primii ani de viaţă, opresc chiar lupul din drum. Discutăm în şoaptă până la 
răsăritul soarelui despre vulturi şi când se luminează se întâmplă să 
distingem deasupra muntelui negru un vultur, care dă ocol văii unde ne 
găsim. Zborul lui e atât de liniştit, încât pare că nişte băieţaşi au lansat un 
zmeu şi undeva ţin de firul, pe care noi nu-l vedem. A dat din nou ocol 
deasupra văii şi s-a ascuns pe culmea muntelui, cu siguranţă că a observat 
carnea, dar încă nu îndrăzneşte să o ia. Probabil, s-a sfătuit cu ai săi sau a 
verificat situaţia, s-a gândit dacă merită să rişte. Cu nelinişte, ţinându-ne 
răsuflarea, noi aşteptăm în peşteră decizia vulturului şi iată că observăm cum 

vulturul porneşte în zbor, mai se roteşte o dată, pentru o clipă parcă stă 
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în aer deasupra capcanei şi îndată, precum piatra, se aruncă spre inima 
sângerie a arharului, şi am distins din peşteră zgomotul vulturului căzut. 
 Da, căzuse. 
 Ne grăbim spre cursă, vulturul ne văzu şi se zăpăci, dar deocamdată 
obiceiurile de vultur nu şi le pierduse : cu clonţul deschis şuieră, îşi zbârli 
penele posomorât, dădu capul pe spate şi ochii lui ne trimiseră o flacără 
neagră… Însă Hali nu dădu atenţie acestui fapt, înfăşură vulturul în plasă ca 
pe un peşte, îl atârnă la şa şi pe drumul presărat cu fine pojghiţe lucitoare 
lăsate de gerul matinal al sfârşitului de toamnă, ne-am întors în aul cu prada 
cea bogată. 
 Dusesem bucuria în aul : nu adesea nimeresc în plasă vulturi, şi pe 
bani mulţi, vulturul poate fi vândut bogătanului Mamîrhan, amator al 
vânătorii de vulturi. Numai că, înainte de a-l vinde, e nevoie desigur ca 
vulturul să fie domesticit şi desprins cu vânătoarea. 
 Şi iată cum noi îmblânzim şi învăţăm un vultur să prindă iepuri, să 
frângă spinarea vulpilor şi, dacă vulturul se arată foarte dibaci, să oprească 
lupul din mers. 
 În cortul nostru întindem de la un perete la altul o funie, în centru 
aşezăm vulturul, îi legăm picioarele de funie, îi punem o coroană din piele şi 
îi închidem ochii. 
 Orb şi legat, vulturul stă pe funie, balansându-se ca un acrobat, iar 
funia întotdeauna înadins este agitată şi smucită, ca permanent vulturul să n-
aibă linişte şi să nu-şi revină: trebuie mereu să nu-şi dea seama de nimic, să 
fie în perfect acord cu voinţa stăpânului său. Vulturul trebuie să devină 
ascultător precum câinele – prietenul omului. 
 În jur, pe marginea cortului, sprijinindu-se cu spatele pe perne, 
vânătorii kirghizi stau, cântă şi beau cumîs, în mijlocul lor, pe locul de 
onoare stă şi înfulecă frigărui de mânz, cel mai important amator de 
vânătoare, deţinător a cinci mii de capete de cai, oaspetele nostru stimat, 
Mamîrhan. El nu-şi ia ochii de pe vultur şi abia când se linişteşte, face semn 
şi un kirghiz smuceşte funia. 
 Au mâncat vânătorii carne de berbec şi mânji, au băut cumîs, s-au 
întins să doarmă, dar nici acum n-au linişte de grija vulturului: cel care are 
nevoie să iasă din cort, neapărat la trecere mişcă funia şi vulturul din 
mijlocul iurtei bate din aripi, cel care are grijă să verifice dacă toţi berbecii 
sunt întregi, dacă nu cumva i-au furat lupii – şi el, păşind pe lângă vultur, 
vrea, nu vrea, mişcă funia. Şi apoi, şi acel ce se răsuceşte pe-o parte şi pe 
alta, pentru a observa în tihnă vulturul, loveşte funia cu o biciuşcă. 
 Astfel, se scurg o zi, două, vulturul tremură, şi orb, înfometat, abia-
abia se ţine pe picioare, se zbârleşte, îşi desface penele, e gata să cadă şi 
atârnă de funie ca o găină slăbănoagă. Atunci i se scot legătura de la ochi şi 
coroana, i se va arăta - doar i se va arăta ! - o bucăţică de carne. Apoi este 
lăsat în pace şi carnea o fierb mult şi îi dau câte puţin să ciugulească din 
carnea fiartă bine, fără sânge. 
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 Îl ţin încă o zi–două, i se arată carne proaspătă, cu sânge, caldă, 
aburindă şi vulturul este eliberat. 
 Acum vulturul, supus ca un câine, se împleticeşte după carne prin 
iurtă. Mamîrhan zâmbeşte mulţumit; vânătorii râd, copiii mici plesnesc 
vulturul cu o nuieluşă şi chiar câinii îl privesc uimiţi şi nedecişi, nu ştiu ce să 
facă. Cu pene, vulturul ar arăta bine, dar se comportă precum un câine – 
prietenul omului. 
 - Ha ! – strigă un kirghiz, - Ha! 
 Şi vulturul se deplasă împleticindu-se spre el. 
   Toate păsările se plimbau prin curte. Lui Mamîrhan îi plăcea însă mult 
vulturul. Dori chiar el să-l dreseze pentru vânătoare. El decise să stea pe cal 
şi să-l ademenească, arătându-i bucăţica de carne: 
 - Ha ! 
 Vulturul se aşeză pe mănuşa lui. 
 Noi ne-am îndreptat spre muntele pustiu Karadag, în valea unde se 
găsesc mulţi iepuri. 
 Iată că gonacii au şi alungat un iepure, strigând : 
 - Hai ! 
 Iepurele alergă pe valea unde noi prinsesem vulturul. Mamîrhan îi 
scoase vulturului coroana, îi dezlegă lanţul şi îi dădu drumul. Vulturul năvăli 
spre iepure ca piatra, îşi înfipse ghearele în el şi îl ţintui la pământ. Se vede  
că ar fi vrut să ciugulească, bătu din aripi şi duse iepurele pe vârful muntelui 
Karadag. Poate că se gândea la ceva, dar cum sângele purpuriu şi fierbinte i 
se prelinse în fugă pe picioare, în ochi i se reaprinse un foc negru şi deschise 
aripile… 
 Într-o clipă ar zbura spre munte la ai lui şi ar fi liber şi instruit n-ar 
mai cădea în capcana vreunui om, însă chiar în acea clipă, Mamîrhan strigă: 
 -  Ha ! 
 Şi arătă, scoţând dinspre tureatcă bucăţica de carne, luată din aul. 
 Omul nu prea înalt, dar bine hrănit, care îi punea în gheare bucăţica 
de carne, se vede că avu forţă asupra vulturului puternic : vulturul îşi uită 
munţii şi familia, aşteaptă momeala bogată, încă fierbinte. 
 Mamîrhan sări în şa, vulturul acceptă să i se pună coroana şi lanţul.         
Reascunse după tureatcă bucăţica magică de carne şi calm îşi luă iepurele. 
 Aşa sunt domesticiţi vulturii.                              (1924) 

 
Traducere din limba rusă de Stelian  Ceampuru 
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„În momentul în care intram în micul salon unde gheişele îi 
întâmpinau pe militari, buna dispoziţie punea stăpânire pe 
toată fiinţa sa. Odată, a devenit chiar patetic după ce s-a 
uitat la fetele îmbrăcate în kimono-uri, toate drăguţe, micuţe, 
încălţate în papuci, păşind pe rogojinile din paie magistral 
împletite şi ciripind în lumina intimă din încăpere.” 

 
 
 

Casa din hârtie 
 

o proză de Norman Mailer  
 
 În armată, prietenia este adesea un accident. Faptul că Hayes şi cu 
mine eram prieteni, se datora în primul rând faptului că amândoi eram 
bucătari în aceeaşi unitate şi stăteam împreună mai mult decât cu oricare 
dintre ceilalţi camarazi. Cred totuşi, că dacă stau bine şi mă gândesc, nici 
nu-mi prea plăcea de el, dar foarte mult timp ne-am considerat în mod 
tacit amici şi multe lucruri le-am făcut împreună. Ne-am îmbătat, am 
mers împreună la casa cu gheişe şi, de multe ori ne împărtăşeam reciproc 
necazurile. 
 Nu erau vremuri rele. Războiul se sfârşise, iar noi staţionam cu o 
companie descompletată într-un orăşel japonez. Mai mult ca sigur, erau 
singurele trupe americane pe o rază de 50 de mile în jur, motiv pentru 
care disciplina nu era aşa de strictă şi fiecare putea face ceea ce dorea. 
Bucătăria era deservită de patru bucătari, sergentul popotei şi cinci 
ajutoare japoneze. Munca nu era grea astfel că orele de serviciu treceau 
repede. Niciodată nu mi-a plăcut atât de mult ca-n acele zile. 
 Hayes avea grijă să nu ne plictisim. Era mai agresiv decât mine, 
mai bătrân, mai puternic şi mai sigur de ideile lui. În ceea ce mă privea, 
nu-mi făceam iluzii că aş fi fost altceva decât coada zmeului prietenului 
meu. Era unul din acei oameni foarte sociabili care au nevoie de anturaj 
şi de o ureche necritică, iar eu puteam fi şi una şi alta. Era de asemenea 
satisfăcut că înainte de armată, terminasem doi ani de facultate, dar cu 
toate acestea el ştia mult mai multe decât mine, cel puţin în ceea ce 
priveşte armata. Adesea, mă şi cicălea în privinţa aceasta. Tu eşti unul 
care ai mâncat cărţile, obişnuia el să spună când trăgea vreo oală în 
clocot la marginea plitei, dar se pare că nicio carte nu te-a învăţat să 
fierbi apă. Ce bucătar … Avea umor, mai în glumă, striga uneori la mine, 
Nicholson, am auzit că se face un curs prin corespondenţă pentru 
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inspector de arme. De ce nu te înscrii şi tu ? Ai putea să câştigi 78 de 
marafeţi pe lună.  
 Uneori, era prost dispus. Avea necazuri acasă şi îl mâhnea chestia 
asta. Se părea că nevastă-sa începuse să trăiască cu alt bărbat, imediat ce 
el plecase în armată. Acum era divorţat dar,mai trebuiau făcute unele 
aranjamente financiare, motiv pentru care se simţea rănit în orgoliul 
propriu. Spunea că va urî femeile. Toate sunt nişte curve, spunea el. Sunt 
curve şi, cred eu, de fapt toată lumea e o curvă, să nu uiţi asta amice. În 
timp ce muta o oală de pe o plită pe alta, cu o mişcare rapidă a muşchilor 
săi puternici, mai adăuga: Singurele femei cinstite sunt cele cu frica lui 
Dumnezeu. 
 Uneori îl mai contraziceam, sau cel puţin încercam s-o fac. 
Obişnuiam să-i scriu zilnic unei fete din oraşul meu natal, pe care o 
iubeam şi pe care o doream din ce în ce mai mult pe măsură ce timpul 
trecea. Obişnuia să-şi bată joc de mine. Ăsta-i genul de femei care-mi 
plac, glumea el. Tipele titrate. Îmi place cum ştiu ele să se facă iubite, 
doar prin scrisori. Întotdeauna posedă cel puţin zece bărbaţi la 
îndemână. 
 Ştiu că se întâlneşte şi cu alţii, spuneam eu. Dar ce pot face eu ? 
În fond şi noi mergem la casa gheişelor aproape în fiecare seară. 
Mda, e o comparaţie bună. Noi ne cheltuim banii aici, iar ea îi adună în 
cealaltă parte a lumii. Asta doreai să spui ? 
 Îl înjuram, iar el râdea. În momentele acelea îl uram cel mai mult. 
Exista totuşi în el, o faţetă complet diferită. În nenumărate seri, după ce 
termina lucrul, îşi petrecea câte o oră cu spălatul şi îmbrăcatul, 
aranjându-şi mustaţa neagră, apoi răsfoia presa îmbrăcat cu cea mai bună 
uniformă. Beam împreună un păhărel sau două, după care ne îndreptam 
încet, pe străzile noroioase, înspre casa gheişelor. 
 De obicei era bine dispus. După ce intram în vestibulul casei, ne 
scoteam bocancii, sau mai exact, după ce aceştia erau scoşi de o gheişă 
sau de vreo altă fată, începea să trăncănească. 
 În momentul în care intram în micul salon unde gheişele îi 
întâmpinau pe militari, buna dispoziţie punea stăpânire pe toată fiinţa sa. 
Odată, a devenit chiar patetic după ce s-a uitat la fetele îmbrăcate în 
kimono-uri, toate drăguţe, micuţe, încălţate în papuci, păşind pe 
rogojinile din paie magistral împletite şi ciripind în lumina intimă din 
încăpere.  
 Ascultă Nicholson, a spus el, parcă-ar fi un minunat pom de 
Crăciun. Îi plăcea să cânte în casa gheişelor şi, deoarece avea o frumoasă 
voce de bariton, gheişele se îngrămădeau în jurullui lui, aplaudându-l din 
când în când. O dată sau de două ori a încercat să cânte un cântec 
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japonez, dar erorile de exprimare şi de limbaj erau atât de fermecătoare 
încât gheişele râdeau în hohote, încântate. Cu toate acestea, era foarte 
simpatic în astfel de momente, cu ochii albaştri, cu faţa-i roşie şi 
sănătoasă, contrastând cu mustaţa lui neagră şi corpul bine făcut, echipat 
în uniforma-i elegantă. Părea plin de forţă şi voie bună. Obişnuia să 
înlănţuiască pe după umeri câte două gheişe şi să strige tare, cu o voce 
veselă, către vreun militar din celălalt colţ al încăperii: Hey Brown, nu-i 
aşa că-s spaima patului ? Iar după ce primea răspunsul, N-ai dus-o 
niciodată aşa de bine, spunea el chicotind. Mai spune o dată Jack, ţipa el 
din nou. Întotdeauna era fermecător cu gheişele. Vorbea o japoneză 
burlescă, spre amuzamentul acestora, le mângâia, admiraţia sa faţă de ele 
făcea să-i strălucească ochii. Era întotdeauna inimos. Ca majoritatea 
bărbaţilor care urau femeile, ştia să dea impresia în schimb, cum că le 
adora.  
 După mai multe luni, s-a decis la o fată anume. Numele ei era 
Yuriko, aceasta fiind cea mai bună gheişă din întregul stabiliment. Era 
foarte atrăgătoare cu faţa-i mică de pisicuţă şi cu un comportament plin 
de farmec, în ciuda faptului că toate gheişele posedau practic aceleaşi 
trăsături. Era deşteaptă, spirituală şi datorită cunoştinţelor ei de 
pantomimă, putea să participe la diverse conversaţii. Părea destul de 
surprinzător că celelalte fete o stimau şi o apreciau aşa de mult, iar ea se 
comporta ca şi cum ar fi fost şefa lor. 
 Dat fiind că tot eram considerat ca o a doua umbră a lui Hayes, 
aveam şi eu o prietenă constantă şi bănuiam că Mimiko, pe care-mi 
pusesem ochii, fusese de fapt aleasă pentru mine printr-un artificiu de-al 
lui Yuriko. Mimiko  era cea mai bună prietenă a lui Yuriko şi, fiindcă 
eram întotdeauna împreună cu Hayes, situaţia era confortabilă. 
Duminicile în care nu eram de serviciu la bucătărie, le rezervam fetelor, 
iar Hayes îşi folosea întreaga lui influenţă, dobândită ca urmare a 
atenţiilor însemnate constând în tot felul de conserve, unt şi alte alimente 
pe care i le oferea sergentului de la parcul auto, obţinând astfel un jeep cu 
împrumut. Mergeam, de regulă cu fetele, undeva la ţară, pe tot felul de 
drumuri sau pe cărări de munte, după care coboram undeva pe malul 
mării şi hoinăream pe plaje. Peisajele erau minunate. Totul părea a fi 
desprins din basme, atunci când dintr-o pădure de pini coboram într-o 
vale îngustă, apoi treceam prin sate sau mici orăşele de pescari, cocoţate 
pe stânci, luam masa la iarbă verde, pălăvrăgeam, iar spre seară ne 
întorceam cu fetele acasă. Era absolut minunat. 
 Aveau şi alţi clienţi în afară de noi, dar refuzau să-şi petreacă 
noaptea cu alţi soldaţi când ştiau că venim, iar când intram în casă, 
Yuriko şi Mimiko erau imediat înştiinţate de  sosirea noastră. În cel mai 
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scurt timp apăreau ele. Mimiko îşi strecura mâna în a mea zîmbindu-mi 
dulce iar Yuriko îl îmbrăţişa pe Hayes şi-l săruta pe gură, în stil 
american. Urcam cu toţii în una din camerele de la etaj şi stăteam de 
vorbă vreo două ore, în timp ce beam sake. După aceea ne despărţeam 
pentru tot restul nopţii, Yuriko cu Hayes, iar Mimiko cu mine. 
 Mimiko nu era aşa de atrăgătoare, dar avea seninătatea blajină a 
unui animal de povară. Îmi plăcea de ea, dar cu greu aş mai fi continuat 
relaţia cu ea dacă nu era Yuriko. Mă atrăgea din ce în ce mai mult 
Yuriko. Părea din ce în ce mai strălucitoare şi încântătoare şi-l invidiam 
pe Hayes pentru comoara sa. 
 Obişnuiam, şi-mi plăcea s-o ascult vorbind. Yuriko povestea 
multe lucruri din copilăria ei, despre părinţi şi, deşi subiectele acestea nu-
l prea încântau pe Hayes, o asculta cu gura căscată, iar când termina o 
îmbrăţişa. Această fată ar trebui să fie pe scenă, îmi spunea el. Îmi 
amintesc că odată, am întrebat-o cum a devenit gheişă, iar ea mi-a vorbit 
fără ascunzişuri. Tatăl meu, bolnav tare, tare, începu ea în timp ce 
mâinile îl redau pe tată, un ţăran japonez bătrân, cu spatele îndoit de prea 
multă muncă. Mama, supărată. Şi iarăşi, în faţa noastră plânse mama ei, 
fără să fie urâtă, ca o gheişă japoneză, cu mâinile împreunate a rugăciune 
şi nasul în jos, atingând vârful degetelor. Aveau datorii, recoltele erau 
slabe, Tata şi Mama au discutat, au plâns şi-au trebuit s-o vândă ca gheişă 
pe Yuriko, la paisprezece ani. În acest mod, după ce a fost instruită, 
printr-un montaj care a devenit un gen de instinct pentru ea, ni s-a arătat 
în plină transformare, dintr-o ţărancă de paisprezece ani, într-o gheişă 
încântătoare de şaisprezece ani, cunoscătoare a ceremoniei ceaiului, cu o 
dicţie îmbunătăţită, un corp care ştie să danseze şi o voce care ştie să 
cânte. Eu gheişă prim rang, ne spuse ea încercând să ne explice ce 
însemnă prestigiul de a fi o gheişă de prim rang. Ea a întreţinut numai 
oameni cu stare din oraş, nu a avut iubiţi pentru a nu-i fi inima cuprinsă 
de slăbiciune, în timp ce braţele-i îmbrăţişau un iubit imaginar, cu ochii 
aţintiţi pe rând asupra noastră, să vadă dacă înţelegem. În zece ani ar 
strânge destui bani pentru a-şi recăpăta libertatea şi pentru a putea 
întemeia o familie. 
 Dar, vai-vai, războiul s-a terminat, au venit americanii şi numai ei 
aveau destui bani pentru gheişe. Dar ei nu doreau gheişe. Ei doreau o 
joro, o prostituată de rând. Astfel, gheişele de prim rang au devenit 
gheişe de rangul doi şi trei şi, iat-o pe  Yuriko, o gheişă de rangul trei, 
umilită şi nefericită, sau mai bine spus, aşa ar fi dacă nu l-ar iubi pe 
Hayes-san şi dacă el n-ar iubi-o. 
 Era abătută când a terminat. Hayes-san iubeste Yuriko ?!, întrebă 
ea, stând cu picioarele sub ea, pe tatami-ul din paie, în timp ce-i oferi o 
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ceaşcă de sake, după care întinse mâna spre vasul cu cărbuni aprinşi. 
 Bineînţeles că te iubesc, iubito, spuse Hayes. 
 Eu, gheişă prim rang, repetă ea puţin enervată. 
 N-am de unde să ştiu, răbufni Hayes. 
 A doua zi dimineaţă, în timp ce ne întorceam la cazarma 
companiei, Hayes începu să povestească. M-a bătut la cap toată noaptea, 
spuse el. Îmi aduc aminte de-un singur lucru: sake-ul acela japonez. 
 Povestea spusă de Yuriko era tristă, murmurai eu. 
 Se opri în mijlocul străzii şi-mi puse mâinile pe şolduri. Ascultă 
Nicholson, fii deştept, spuse el supărat. E o prostie, totu-i o prostie. 
Probabil că ţi-a stors lacrimi cu poveştile acelea. Săracul tata … Sunt 
toate nişte curve, înţelegi ? O stricată-i tot stricată şi sunt ceea ce sunt 
deoarece aşa vor şi nu ştiu să facă ceva mai bun. 
 Nu-i adevărat, protestai eu. Îmi era milă de gheişe. Păreau atât de 
deosebite de puţinele prostituate ce le cunoscusem în Statele Unite. Era la 
casa lor o fată care fusese vândută când avea treisprezece ani şi intrase 
fecioară în serviciu. După prima noapte, a plâns trei zile şi chiar şi acum, 
mulţi soldaţi o alegeau cu o anume reticenţă. Ce spui de Yuriko, am 
întrebat eu ? 
 Nu cred aşa ceva, este o minciună, ţipă Hayes. Mă apucă de umăr 
şi-mi ţinu un logos. Îţi voi deschide ochii. Nu spun că sunt supra-om, dar 
ştiu cum stau lucrurile. Înţelegi ce vreau să spun ? Ştiu care-i treaba. Nu 
spun că sunt mai bun ca oricare altul, dar nu cred că sunt. Şi sunt extrem 
de fericit când oamenii încearcă să mă facă să înghit rahat. 
 Îmi dădu drumul la umăr la fel de brusc cum îl apucase. Faţa lui 
roşie era acum foarte roşie, şi-mi dădeam seama cât de furios este. 
 Bine, îngânai eu. 
 Bine. 
 Cu timpul ajunsese s-o trateze pe Yuriko la fel ca pe oricine cu 
care era apropiat. Redevenise calm. Dacă era morocănos, nu se chinuia s-
o ascundă; dacă era violent, putea s-o înjure; dacă era fericit, ar fi cântat 
pentru ea sau ar fi băut şi ar fi sărutat-o de foarte multe ori în faţa mea şi 
a lui Mimiko, spunându-i cu voce tare că o iubeşte, uneori parcă cu furie. 
Odată a jignit-o când era beat şi a trebuit să-l scot afară din casă. A doua 
zi i-a adus lui Yuriko un cadou, modelul unei capele din lemn, cumpărată 
de la un meşter tâmplar japonez. Niciodată nu m-am îndoit dacă Yuriko îl 
iubeşte. 
 Întotdeauna am avut impresia că la etaj, camerele erau făcute din 
hârtie. Fuseseră construite din paie, bucăţi subţiri de lemn precum şi din 
hârtie pergament lipită pe rame din lemn, iar când cineva stătea întins pe 
saltea la mijlocul podelei, toate zgomotele din camerele alăturate se 
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propagau fără nicio dificultate prin uşile glisante. Mimiko şi cu mine îi 
puteam auzi foarte des discutând în cămăruţa alăturată şi mult timp după 
ce adormea Mimiko, stăteam întins lângă ea ascultând vocea şoptită a lui 
Yuriko, blândă şi suavă, susurată printre despărţiturile fragile. Îi povestea 
de obicei despre ziua ce a trecut şi despre evenimentele petrecute în casă. 
Se certase cu Mama-san, o doamnă zbârcită şi bătrână. Tasawa aflase de 
la fratele ei  că soţia acestuia născuse un copil. Trebuia să sosească o fată 
nouă peste două zile, iar Katai care plecase cu o zi în urmă era bolnavă. 
Mama-san raţionalizase cărbunii pentru încălzit, era fără îndoială o 
zgârcită. Cam aşa stăteau lucrurile, într-o scenă ce se derula zi de zi. Îi 
cususe de asemenea nasturii de la uniforma lui de campanie, arăta bine, 
se îngrăşase, trebuia să-şi cumpere un kimono deoarece cel de-al doilea 
se uzase, iar al treilea nu mai putea fi folosit. Era îngrijorată de 
Henderson care două seri la rând s-a îmbătat şi a lovit-o pe Kukoma. Ce 
ar mai putea ea să facă pentru el ? 
 Hayes, o asculta, probabil cu capul în poala ei, murmurând 
răspunsuri tandre, relaxat şi drăgăstos, în timp ce ea îi îndepărta 
amărăciunea de pe faţă cu vârful degetelor, râsul ca de copil răsunând 
blând prin cameră.  Erau şi alte zgomote, de bărbaţi sforăind, fete râzând, 
doi soldaţi certându-se şi nişte suspine abia auzite ale unei gheişe 
plângând, în nu se ştie care cameră. 
 Toate astea mă înduioşau, stând în casa aceasta mică, cu cele 
treizeci de chilii din hârtie, în mijlocul unui orăşel străin, în timp ce 
noaptea japoneză îşi arunca razele lunii peste câmpurile de orez şi 
pădurile de pini unde copacii creşteau în rânduri. Îl invidiam pe Hayes, îl 
invidiam din cauza atingerii corpului inert al lui Mimiko, spre deosebire 
de  tandreţea pe care Yuriko i-o dăruia cu atâta căldură. 
 Într-o noapte, i-a spus că o iubeşte. O iubea aşa de mult încât era 
în stare să se înroleze din nou şi să rămână în acest oraş japonez, cel 
puţin încă un an. L-am auzit prin pereţii din hârtie şi mă gândeam să-l 
descos despre acest lucru, a doua zi dimineaţă, în caz că el nu va pomeni 
nimic. Am spus acele cuvinte, dar minţeam, spuse el. 
 Bine, dar de ce i-ai mai spus ? 
 Pe femei trebuie să le minţi. Asta-i părerea mea. Să le cucereşti 
treptat, să le faci să creadă ce vrei, iar singura şmecherie este să nu 
crezi tu ceea ce le spui. Înţelegi Nicholson ? 
 Nu, nu înţeleg … 
 Este singurul mod de a face ce vrei cu ele, aşa cum pot eu s-o joc 
pe degete pe Yuriko. A ţinut cu tot dinadinsul să-mi dea detalii despre 
modul cum făceau dragoste, până când mi-am dat seama ce dorea el să 
distrugă. A fost sincer când a vorbit cu Yuriko. Cu mâinile ei lipite de 
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faţă şi cu noaptea scurgându-se în ceaţă înspre ferestre, el şi-a dorit să se 
înroleze pentru încă un an, să-i ia degetele de pe faţa sa şi să îngheţe 
timpul pentru a-l putea ţine în loc. Dacă toate păreau a fi posibile în 
noaptea precedentă şi le-ar fi dorit şi crezut în acelaşi timp, poate că ar fi 
semnat hârtiile chiar de dimineaţă. În schimb, m-a văzut pe mine, 
culoarea măsliniu deschis a uniformei mele şi, şi-a dat seama că este 
imposibil, că este absolut imposibil având în vedere firea sa în genere.   
 În noaptea următoare era beat când s-a dus să se întâlnească cu ea, 
prost dispus şi tăcut, iar Yuriko nu-l băga în seamă. Cred că ea simţea că 
ceva nu e în regulă. Suspina des, pălăvrăgea în japoneză cu Mimiko şi 
arunca priviri furişate înspre el ca să întrevadă vreo schimbare a stării lui. 
 Apoi, lucru care cred că i-a fost greu să-l facă, a întrebat timid: Te 
mai înrolezi pentru încă un an ? 
 S-a uitat la ea, fiind pe punctul să dea afirmativ din cap apoi a 
hohotit scurt. Plec acasă Yuriko. Sunt hotărât să plec acasă într-o lună. 
Vrei să repeţi te rog ? 
 Plec naibii de aici. În fix o lună. Nu vreau să mă reînrolez. 
 Femeia şi-a întors privirea la perete. Când şi-a revenit, l-a ciupit 
de braţ. 
 Hayes-san, te măriţi cu mine, nu-i aşa ?, a spus ea cu o voce 
încărcată de durere. 
 El a bruscat-o imediat. Nu mă însor cu tine. Cară-te … Tu 
gălbejită ce eşti, te regulezi cu prea mulţi bărbaţi … 
 Brusc, ei i s-a tăiat respiraţia şi pentru o clipă ochii i-au strălucit 
puternic. Daaa, tu te măriţi cu gălbejita … Yuriko şi-a înlănţuit braţele în 
jurul gâtului lui. Soldatul american se căsătoreşte cu gălbejita. 
 De data aceasta a împins-o puternic într-o parte, suficient de tare 
încât să-i provoace durere. Dispari, a ţipat el către ea. 
 Era supărată rău de tot. Soldatul american se însoară cu gălbejita 
de japoneză, a persiflat ea din nou. 
 Nu-l văzusem niciodată aşa de furios. Ceea ce mă înspăimânta era 
faptul că el îşi păstrase perfect cumpătul şi nici nu ridicase vocea.  
 Să mă însor cu tine, a întrebat el ? Cred că ce-l enervase pe el era 
tocmai ideea care-i trecuse prin minte şi care i se părea revoltătoare, mai 
ales că era repetată de gura unei prostituate. Hayes a apucat sticla şi a 
început să bea din ea. Tu şi cu mine ne vom regula doar, asta-i tot, i-a 
spus el. 
 Ea îşi păstră cumpătul. În seara asta nu vreau s-o fac. 
 Ce vrei să spui cu “În seara asta nu vreau s-o fac ?” Te vei 
regula în seara asta. Nu eşti decât o târfă ordinară. 
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 Yuriko s-a întors cu spatele. Căpuşorul ei era înclinat în faţă. Eu 
sunt o gheişă de prima clasă, a şoptit ea cu o voce atât de stinsă, încât 
aproape că nu am auzit ce a spus. 
 A lovit-o. Am încercat să intervin, dar dintr-o brâncă m-a dat 
deoparte. Yuriko a început să alerge prin salon. Ca un taur furios, Hayes 
a început s-o fugărească. A prins-o odată, atâta doar cât să-i smulgă o 
jumătate din kimono, a prins-o din nou,  rupându-i aproape toată 
îmbrăcămintea care îi mai rămăsese. Săraca fată a fost în cele din urmă 
prinsă, plângând, mai mult goală decât îmbrăcată, într-o cameră alăturată 
unde gheişele se întreţineau cu soldaţii. Trebuie să fi fost de faţă vreo 
duzină de fete şi cel puţin acelaşi număr de militari. Hayes a apucat-o de 
coc, i-a dat părul în jos, a ridicat-o în aer, a lăsat-o jos la podea râzând ca 
un beţivan nebun şi, în acompaniamentul ţipetelor fetelor şi ale hohotelor 
nebune de râs ale soldaţilor, am reuşit în cele din urmă să-l scot în stradă. 
O auzeam încă pe Yuriko cum plângea isteric în spatele nostru.  
 L-am dus acasă, la căsuţa lui de campanie, unde a căzut într-un 
somn adânc, de om beat. În dimineaţa următoare, era foarte smerit. În 
ciuda groaznicei dureri de cap de după deşteptare, în mod sigur, deşi nu o 
iubea, îi părea rău de brutalitatea de care dăduse dovadă în seara 
precedentă. E o fată de treabă Nicholson, mi-a spus, e o fată de treabă şi 
nu merita să o tratez în halul acela. 
 I-ai sfâşiat kimonoul, am replicat eu. 
 Mda …, ar trebui să-i cumpăr unul nou. 
 S-a dovedit a fi o zi proastă. La micul dejun, toţi cei care treceau 
prin zonă păreau să fi auzit de cele întâmplate, iar Hayes era încontinuu 
luat la mişto. S-a aflat că după plecarea noastră Yuriko a căzut la pat, cu 
febră şi că toate fetele erau şocate de eveniment. În noaptea aceea a 
încetat orice fel de activitate la casa gheişelor. 
 Ai făcut-o de râs de faţă cu toţi, a spus rânjind unul din camarazii 
lui Hayes. Doamne, ce hal de comportament !!! 
 Hayes s-a întors înspre mine. Am de gând să-i cumpăr un kimono 
nou. Şi-a petrecut toată dimineaţa sortând tot felul de alimente pe care 
avea de gând să le vândă pe piaţa neagră. Avea nevoie de ceva bani ca 
să-şi permită preţul unui kimono ca lumea şi-i era teamă că proviziile ar 
fi insuficiente. După amiaza ne-a fost ocupată cu vânzarea produselor, iar 
seara la cină arătam ca doi cocoşi plouaţi … 
 Hayes s-a schimbat în mare grabă. Haide, hai să mergem acolo. 
M-a luat aproape pe sus de nu am avut timp nici măcar să cumpăr o sticlă 
de băutură. Eram primii clienţi din seara aceea la casa cu gheişe. Mama-
san, a strigat el la bătrâna doamnă, unde-i Yuriko ? 
 Mama san a arătat înspre etaj. Avea o expresie îngrijorată. 
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Oricum, Hayes părea să nu se sinchisească din această cauză. A urcat 
scările, a ciocănit la uşa lui Yuriko şi a intrat înăuntru. 
 Yuriko era frumoasă şi cu o mină prefăcut cuminte. A acceptat 
cadoul acestuia cu o plecăciune adâncă, atingând podeaua cu fruntea. Era 
prietenoasă, politicoasă dar în acelaşi timp şi distantă. Ne-a turnat sake 
într-un mod chiar mai protocolar decât de obicei. Mimiko şi-a făcut 
apariţia după câteva minute, dar faţa îi exprima supărarea. Cu toate 
acestea, ea a fost cea care a deschis discuţia. Yuriko a rămas tăcută o 
lungă perioadă de timp. Doar în clipa când Mimiko a încetat să mai 
vorbească, Yuriko şi-a făcut auzit glasul. 
 Ne-a adus la cunoştinţă, în limbajul ei amestecat de japoneză, 
engleză şi pantomimă, că peste două săptămâni va pleca într-o călătorie. 
 A spus-o pe un ton foarte oficial. 
 O călătorie, a întrebat Hayes ? 
 Urma să fie o călătorie de lungă durată. Yuriko a zâmbit cu 
tristeţe. 
 Hayes îşi frământa chipiul între degete. Părăsea casa de gheişe ? 
 Da, o părăsea definitiv … 
 Dorea cumva să se căsătorească ? 
 Nu, nu avea de gând acest lucru. Era dezonorată şi nimeni nu ar 
mai fi dorit-o. 
 Hayes a reînceput să-şi răsucească chipiul. Pleca aiurea împreună 
cu vreun „iubiţel” din viaţa ei de mai demult ? 
 Bine, dar încotro urma să plece ? 
 Yuriko a oftat. Nu putea să-i răspundă. Spera în orice caz că, 
chiar dacă va pleca curând, Hayes-san va veni să se întâlnească mai des 
cu ea, în săptămânile care urmau. 
 La dracu, unde naiba pleci, a ţipat Hayes ? 
 În acel moment, Mimiko a început să plângă. Bocea în hohote, cu 
faţa acoperită de palme şi cu capul plecat. 
 Yuriko i-a săltat capul  în sus, i la mângâiat după care, care a 
început să plângă la unison cu Mimiko. 
 Unde pleci, a întrebat-o din nou Hayes ? 
 Yuriko a dat din umeri. A continuat aşa aproximativ o oră. Hayes 
a început să peroreze. Yuriko zîmbea. Hayes ţinea pledoarii dar Yuriko 
afişa o tristeţe adâncă. Într-un final, cu puţin înainte de plecare, Yuriko s-
a destăinuit. Peste două săptămâni, la ora două fix, duminică după 
amiază, se va retrage în camera ei unde îşi va face hara – kiri. Era 
dezonorată şi nu se mai putea face nimic pentru a îndrepta lucrurile. 
Hayes-san a fost foarte drăguţ cu ea că şi-a cerut oficial scuze şi doar 
diamantele lacrimilor ei erau cadoul potrivit bunătăţii sale, dar cu toate 
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acestea, scuzele nu puteau să şteargă vreodată dezonoarea trăită de ea, 
aşa că se vede obligată să-şi facă hara – kiri.  
 Mimiko a început să plângă din nou. 
 Vrei să spui că peste două săptămâni vrei să te sinucizi, a bâiguit 
întrebător Hayes ? 
 Da, Hayes-san … 
 Acesta îşi ridică mâinile în sus, furios. E o porcărie, totul este o 
mare porcărie, nu înţelegi ? 
 Da. Porcărie, porcărie, spuse Yuriko. 
 Da, Hayes-san. Porcărie, porcărie ... 
 Hai să o ştergem de aici Nicholson. În pragul uşii s-a întors 
pufnindu-l râsul. Aproape că m-ai păcălit vreme de un minut Yuriko. 
Fata îşi lăsă capul în jos. 
 Hayes s-a dus să se întâlnească cu ea de trei ori în săptămâna care 
a urmat. Yuriko era neschimbată. Era tăcută, prietenoasă şi-n acelaşi 
timp, destul de distantă. Mimiko plângea în fiecare seară, trântită pe 
rogojina din paie. Hayes a făcut eforturi să se abţină, dar la sfârşitul 
săptămânii a redeschis subiectul. Ai glumit, nu-I aşa Yuriko ? 
 Yuriko l-a implorat pe Hayes-san să nu mai pomenească ceva 
despre subiectul respectiv. Era nepoliticos din partea ei. Ea nu dorea să-I 
provoace suferinţă gratuită. Faptul că vorbea despre acest lucru, se datora 
numai şi numai sentimentelor tandre ale inimii ei pe care i le dăruia şi, ar 
fi dorit să-l vadă cât mai des în săptămâna care-i mai rămăsese. 
 Cesta îi replică dispreţuitor şi-n acelaşi timp cu un dram de 
frustrare. Acum …, uite, tu … termină panarama asta odată. Înţelegi ? 
 Da Hayes-san. Fără prea multe vorbe, vorbărie … Nu va mai 
redeschide iar subiectul, ne-a promis ea. Şi-a dat seama că acesta îl 
deranja. Moartea era un subiect neplăcut de conversaţie într-o casă de 
gheişe. Va încerca să fie mai distractivă şi l-a rugat să o ierte dacă 
anumite aspecte ale sorţii ei ar putea să-i provoace în anumite momente, 
mâhnire. 
 În acea dimineaţă, pe drumul de întoarcere înspre clădirea şcolii, 
Hayes era tăcut. A muncit toată ziua în mare viteză, ba chiar a ţipat la 
mine de câteva ori pentru că nu-i asculta indicaţiile lui de bucătar cu mai 
multă acurateţe şi promptitudine.  
 În noaptea aceea am dormit în baraca noastră, iar dimineaţa 
devreme m-a trezit. Ascultă Nicholson, nu pot să dorm. Chiar crezi că 
nebuna aceea o va face? 
 Eram treaz deabinelea. Nu dormisem nici eu prea bine. 
 Nu ştiu, am replicat eu… A înjurat. 
 Mda … 
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 Am vrut să-mi aprind o ţigară dar am renunţat şi am lăsat-o 
deoparte. Hayes, tocmai mă gândeam la ceva. Ştii că mentalităţile 
asiaticilor sunt diferite. 
 Mentalităţile asiaticilor ? La naiba Nicholson, curva tot curvă 
rămâne … Toate sunt la fel, îţi spun eu ! Face mişto ! 
 Dacă aşa crezi tu … 
 Nici nu am de gând să-i mai spun ceva. 
 Toată săptămâna care a urmat, Hayes şi-a ţinut promisiunea. Nu o 
dată, a fost cât pe ce să o întrebe din nou, dar şi-a muşcat limba şi a tăcut. 
Îi era foarte greu. Pe măsură ce zilele treceau, Mimiko plângea din ce în 
ce mai tare, iar ochii lui Yuriko se umpleau de lacrimi când îl privea pe 
Hayes. Îl săruta cu tandreţe, ofta, după care cu un efort de voinţă sau cel 
puţin aşa părea, se forţa să pară veselă. Odată, ne-a surprins cu nişte flori 
găsite de ea, pe care ni le-a presărat peste capetele noastre. Săptămâna s-a 
scurs zi după zi. Aşteptam ca ceilalţi băieţi din companie să mai afle alte 
ştiri, dar Hayes nu scotea o vorbă iar gheişele erau şi ele mute. Cu toate 
acestea, se simţea că atmosfera din casă era diferită. Gheişele îi arătau un 
respect deosebit lui Yuriko şi, destul de des, îi atingeau hainele când 
trecea pe lângă ele.  
 Sâmbătă, Hayes şi-a pierdut complet răbdarea. A insistat să nu 
rămânem peste noapte în casa gheişelor şi a determinat-o pe Yuriko să ne 
însoţească până în vestibulul unde erau încălţările. În timp ce ea ne lega 
şireturile pantofilor, i-a ridicat capul şi i-a spus: Mâine sunt de serviciu. 
Te voi revedea luni. 
 Aceasta a zâmbit uşor şi a continuat să lege şireturile. 
 Yuriko, ţi-am spus că te voi revedea luni. 
 Nu Hayes-san. Mai bine mâine. Luni nu voi mai fi aici … Voi fi 
lipsă, pa, pa!  Vino mâine înainte de ora două după amiază. 
 Yuriko, sunt de serviciu mâine. Am spus că te voi revedea luni. 
 Ia-ţi rămas bun acum. Nu mă vei mai revedea vreodată … Ne-a 
sărutat pe obraji. La revedere Nick-san. La revedere Hayes-san. Doar 
câte o lacrimă stingheră i se rostogoleau pe fiecare obraz. A atins tandru 
cu degetele jacheta lui Hayes, după care a luat-o la fugă înspre etaj. 
 În noaptea aceea Hayes şi cu mine nu am închis un ochi. S-a 
aşezat pe marginea patului meu de campanie rămânând acolo, fără să 
scoată un sunet. Ce părere ai, a întrebat după o bună bucată de vreme ? 
 N-am idee … 
 Nici eu nu am cea mai mică idee … A început să injure. Continua 
să bea direct dintr-o sticlă cu tărie dar nu se observa nici un efect asupra 
lui. Era extrem de posomorât. Să mă ia naiba dacă mâine nu am să mă 
duc acolo, a izbucnit acesta. 
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 Fă ce crezi tu că e mai bine… 
 A înjurat din nou cu încrâncenare. 
 Dimineaţa se scurgea cu mare lentoare. Hayes muncea cu 
rapiditate, aşa că în scurt timp nu a mai avut nimic de făcut. Mâncarea 
era gata cu un sfert de oră mai devreme. A sunat adunarea pentru prânz la 
unsprezece şi jumătate. Pe la ora unu, aproape terminaseră de pus 
cratiţele la locul lor. 
 Hey Koto, un ajutor de bucătar de vârstă mijlocie, care în civilie 
fusese exportator şi din acest motiv vorbea engleza, Hey Koto, ce poţi să-
mi povesteşti despre hara kiri, l-a întrebat Hayes. Koto a făcut o grimasă. 
Era întotdeauna foarte politicos şi oarecum lipsit de personalitate. Oh, 
hara kiri este o tradiţie naţională japoneză, a răspuns acesta.. 
 Haide, mi-a spus Hayes. Avem timp până la ora trei pentru a 
pregăti cina. Se schimbase în hainele sale obişnuite până a ajunge şi eu la 
dormitoare. Neglijase să le pună pe umeraş în seara precedentă, aşa că 
pentru prima dată acestea erau şifonate. Cât e ceasul, a întrebat el ? 
 Unu şi un sfert. 
 Haide ! Grăbeşte-te ! 
 A alergat tot drumul până la casa cu gheişe, iar eu m-am ţinut 
aproape, dându-mi sufletul din cauza efortului. Când ne-am apropiat 
suficient, am observat că aceasta era învăluită într-o linişte absolută. Nu 
era nimeni în vestibul şi nici în salonul de primire a oaspeţilor. Hayes şi 
cu mine stăteam acolo într-o tăcere apăsătoare. 
 Yuriko, a strigat acesta … 
 I-am auzit lipăitul picioarelor pe scări. Era îmbrăcată într-un 
Kimono alb, fără nici o podoabă, nemachiată. Şi totuşi ai venit, a şoptit 
fata. L-a sărutat. La revedere Hayes-san. Acum voi merge la etaj.  
 Bărbatul a apucat-o de braţ. Yuriko, nu ai voie să faci asta. A 
încercat să se elibereze, dar acesta o strângea cu disperare. Nu-ţi dau 
drumul, a strigat el. Yuriko, trebuie să încetezi tot acest circ. Este o mare 
porcărie. 
 Porcărie, mare porcărie, a replicat ea şi brusc a început să 
chicotească. 
 Porcărie, mare porcărie, se auzea din toate părţile. 
 Porcărie, mare porcărie… Porcărie, mare porcărie … Porcărie, 
mare porcărie … 
 Hohotind de râs, toate gheişele din casă şi-au făcut apariţia în 
salon. Ne-au înconjurat din toate părţile, continuând să intoneze, 
Porcărie, mare porcărie … ca un cârd de gâşte. 
 Yuriko ne râdea în faţă. Mimiko făcea la fel, precum şi toate 
celelalte fete. Hayes şi-a croit drum cu forţa înspre ieşire.  
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Hai să plecăm naibii de aici !!! Ne-am trezit în stradă, dar gheişele s-au 
luat după noi. Pe măsură ce traversam oraşul, alte şi alte gheişe îşi făceau 
apariţia din alte stabilimente, mărşăluind în spatele nostru, îmbrăcate în 
kimonouri frumos colorate şi cu părul negru strălucind în lumina 
soarelui. În vreme ce localnicii urmăreau spectacolul chicotind, ne 
îndreptam spre reşedinţa noastră, timp în care gheişele din spatele nostru, 
ne aruncau tot felul de ocări, în engleză, japoneză sau doar prin 
pantomimă. În afară de vocile individualizate, la fel ca un fundal sonor 
de acompaniament, putem desluşi zgomotul similar cadenţei unor 
picioare în marş forţat şi, Porcărie, mare porcărie … Porcărie, mare 
porcărie … Porcărie, mare porcărie … 
 După o săptămână, Hayes şi cu mine, ne-am dus la casa din hârtie 
într-o vizită de rămas bun, înainte de a ne îmbarca pentru reîntoarcerea 
acasă. Am fost primiţi cu condescendenţa cuvenită, dar nici Yuriko şi 
nici Mimiko nu ar mai fi putut să se culce cu noi. Ne-au sugerat să 
apelăm la serviciile lui Susiko, fosta virgină în vârstă de treisprezece ani  
 

Traducere de Mihai Ailenei 
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„Ne-am hotărât să avortăm, am devenit 
Ucigași împreună. Perioada care a urmat 
n-a schimbat nimic. Acel cuplu tânăr care fusese pentru viață 
murise.” 
 
 
Poeme de Sharon Olds 

 
Nenăscuții 
 
Uneori aproape că văd, în jurul capetelor noastre, 
Ca gâzele în jurul felinarelor vara, 
Copiii pe care i-am putea avea, 
Strălucirea lor. 
 
Uneori îi simt așteptând, ațipiți 
În vreo antecameră – servitori, cu urechea  
La pândă după clopoțel. 
 
Uneori îi văd zăcând ca scrisorile de dragoste 
În oficiul scrisorilor fără destinatar. 
 
Și, uneori, ca în seara asta, cu un fel de negru 
Al șaselea simț îl simt pe unul din ei 
Pe marginea unei stânci, la mare 
În întuneric, întinzându-și spre mine  
Brațele, disperat. 
 
 
Victimele 
 
Când mama a divorțat de tine ne-am bucurat. Răbdase și  
iar răbdase în tăcere toți anii aceia, și apoi  
te-a dat afară, deodată, iar copiii ei  
au fost încântați. Apoi ai fost concediat și am 
rânjit în sinea noastră, cum a rânjit lumea când 
a decolat elicopterul lui Nixon de pe peluza de sud 
pentru ultima oară. Ne amuzam  
la gândul că îți luaseră biroul, 
că îți luaseră secretarele, 
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prânzurile cu câte trei pahare duble de burbon, 
creioanele, topurile de hârtie. Aveau să-ți ceară înapoi 
și costumele, carcase întunecate  
agățate în dulap, și 
nasurile negre ale pantofilor, cu porii lor mari ? 
Ne-a învățat să ne obișnuim cu ideea, să te urâm și să ne obișnuim 
până am ajuns să o îndemnăm  
să te distrugem, Tată. Acum 
trec pe lângă boschetari în intrânduri, melcii albi 
ai corpurilor lor lucind prin rupturile 
costumelor lor din nămol bătucit, înotătoarele  
pătate ale mâinilor, curentul  
de foc al ochilor lor, corăbii scufundate 
cu lămpile aprinse, și mă întreb cine i-a răbdat și  
iar i-a răbdat în tăcere până când 
au dat tot și au mai rămas  
doar cu atât. 
 
Sfârșitul 
 
Ne-am hotărât să avortăm, am devenit 
Ucigași împreună. Perioada care a urmat 
n-a schimbat nimic. Acel cuplu tânăr care fusese pentru viață 
murise. 
În timp ce vorbeam despre asta în pat, accidentul  
nu ne-a luat prin surprindere. Am mers la fereastră, 
am privit mașinile zdrobite și luciul 
lamelor curbate de sticlă de parcă 
noi am fi fost de vină. Polițaii au scos afară trupurile  
Însângerate ca la naștere din deschizătura 
mică, fumegândă, a portierei, le-au așezat 
pe deal, le-au acoperit cu pături 
picurânde. Sânge 
a început să mi se scurgă 
pe picioare, în papuci. Am rămas 
pe loc până când au aruncat forma 
legată în gaura neagră 
a ambulanței și l-au ridicat în picioare 
pe celălalt, cu capul bandajat, 
pătat unde fuseseră ochii. 
Dimineața următoare a trebuit să stau o oră  
în genunchi pe podea să-mi curăț propriul sânge, 
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frecând cu cârpe umede petele translucide, 
sclipitoare, așa cum se lasă  
mult timp la înmuiat tigăile  
la sfârșitul ospățului. 
 
Topografie 
 
După ce am zburat deasupra tării 
Ne-am băgat în pat, ne-am întins trupurile 
delicat unul lângă altul, ca niște hărți așezate 
față în față, Est la Vest, 
San-Francisco-ul meu lângă New-York-ul tău, 
Insula ta de Foc lângă Sonoma mea,  
New-Orleans-ul meu adânc în Texas-ul tău, Idaho-ul tău 
strălucind pe Marile mele Lacuri, Kansas-ul meu 
arzând lângă Kansas-ul tău Kansas-ul tău  
arzând lângă Kansas-ul meu, fusul tău 
orar estic apăsând pe fusul  
orar Pacific al meu, fusul meu orar muntos 
bătând lipit de fusul orar central al tău, soarele tău 
ridicându-se ușor din dreapta 
soarele meu ridicându-se ușor din stânga 
luna ta ridicându-se încet din stânga 
luna mea ridicându-se încet din dreapta până când 
toate cele patru zări 
ard deasupra noastră, sudându-ne la un loc, 
toate orașe noastre îngemănate, 
toate statele unite, o singură 
națiune, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți. 
 

Traducere si prezentare de Ioana Baciu 
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“Femeia care mă privea era goală. Ăsta a fost primul 
lucru pe care l-am observat la ea. Dacă vedeți în asta 
un semn că aș fi interesată de fleacuri, vă recomand 
parcurgerea regulamentului de ordine interioară a 
Grădinii Botanice, care vă va lămuri cu siguranță cu 
privire la caracterul surprinzător al evenimentului de 
care vorbim. În al doilea rând, era septembrie, și 
deloc înăbușitor. Stătea în picioare, în iarba lungă 
pînă la coapse.” 

 

 
Un măr dintr-un copac 

 
o povestire de Margaret Elphinstone 

 
 Dacă vrei povestea întreagă - ceea ce mi se pare o răsplată mare 
pentru împrumutul unui prosop mic, dar, de vreme ce m-ai ajutat când 
am avut nevoie - am să-ți spun ce cred eu că s-a întâmplat, adică, la urma 
urmei, varianta cea mai apropiată de realitate pe care ai putea-o afla. 
 Ca în cazul multor răsturnări de situație, povestea a început în 
Grădina Botanică. Dintotdeauna mi-a plăcut să mă plimb acolo, nu numai 
ca să fiu în comuniune cu natura în sine, dar și ca să-i observ pe oameni 
în chinurile conversațiilor și întâlnirilor pe punctul de a le schimba viața. 
Totuși, întotdeauna m-am considerat un simplu spectator. Probabilitatea 
ca eu să fac parte din acțiune mi se părea egală cu aceea de a înmuguri 
primăvara sau de a fi cerută în căsătorie sub o tufă de liliac. Nu numai că 
nu mă așteptam la nimic, nici nu ceream nimic. 
 Într-o zi de pe la începutul lui septembrie, grădinile erau aproape 
părăsite. Era într-o seară umedă de luni și locul părea distant și 
împrejmuit. După week-end orașul se reîntorsese la priorități, iar un strat 
gros de ceață se așternuse deasupra lui, estompând linia precisă a 
orizontului. Zgomotul înăbușit al traficului ar fi putut veni de oriunde, ca 
un muget de animale închise într-o lume a lor. Intre timp eu hoinăream 
pe sub copaci, într-o oază de calm. Căzuseră primele frunze. Mergeam în 
zig-zag prin iarbă, lovind cu piciorul cât mai multe, deocamdată puține. 
Cel puțin nu-i dăduse nimănui prin cap să le grebleze. Chiar lângă poartă 
crește un plop înmiresmat, iar când am ajuns lângă el am adunat un pumn  
de frunze și mi-am afundat fața în ele. Umede și galbene, miroseau 
exotic, a flori. Mi-am continuat hoinăreala prin pâclă. 
 De două ori am făcut turul peluzei de sus, înconjurată, la rândul 
ei, de un străvechi gard de tisă. După care m-am strecurat înăuntru printr-
o spărtură și am ajuns sub fagii uriași din capăt. Poate aveau vîrfurile 
deasupra ceții. N-am putut să-mi dau seama, dar din felul în care vîntul 
ofta printre ramuri, scuturând frunze maronii, sus se ghicea un aer mai 
curat. Am ridicat privirea și am văzut ceața risipindu-se,  cerul devenind 
albastru, ca atunci când vezi marea din avion când se destramă norul. 
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Zgomotul mării mă făcu nostalgică. Era toamnă și mă aștepta o iarnă 
petrecută în oraș. Excursia pe țărmuri aproape nu conta. Erau maro și 
puturoase, iar la reflux rămânea în urmă o dâră slinoasă, neagră și groasă, 
ca după scurgerea unei băi diabolice. Mă plimbam încolo și încoace pe 
sub fagi, de parcă dacă aș fi așteptat destul aș fi declanșat vreun 
eveniment. Era o prostie, desigur, dar vântul părea atât de real și de 
apropiat încât m-aș fi așteptat să văd valurile izbindu-mi-se la picioare. 
Nu știu ce era în capul meu, dar pe măsură ce frunzele cădeau, săream și 
încercam să le prind. Se spunea că ar aduce șapte ani de noroc. Nu știu 
cine mi-a zis asta. Norocul nu pică din copaci; sau, cel puțin, niciodată n-
am bănuit că ar putea fi așa. 
 Ceva, nu o frunză, a fost proiectat cu putere în direcția mea. Am 
reacționat instinctiv, ca la o partidă celestă de cricket. Mi-am făcut căuș 
palmele și l-am prins, lăsându-mi palmele să-l urmeze ca să nu mă 
lovesc. Era rotund și tare, diferit de orice ar fi putut cădea dintr-un fag. 
Am deschis mâinile încet și m-am uitat. 
 Era un măr. 
 Am privit din nou în sus, dar n-am văzut nimic cu excepția fagilor 
fremătând într-un vânt pe care nu-l simțeam. Ultimul fir încolăcit de 
ceață dispăru, ca o coadă de animal neidentificat care se topește în 
depărtare. Umbre de a căror existență nu fusesem conștientă se risipiră, 
iar frunzele, verzi și aurii, fură scăldate într-o lumină bruscă. 
 Am întors mărul pe toate părțile. Nu prea mare, verzui pe o parte, 
roșu pe cealaltă, tare și ferm. Avea o anume imprecizie demodată. Pe un 
raft de supermarket ar fi arătat mic și pricăjit, zăcând neatins până la 
depășirea termenului de valabilitate. Ceea m-a făcut să cred că trebuie să 
fie bun. L-am mirosit, precaută. Mirosea mai autentic decât toate merele 
pe care le mâncasem de ani de zile. Cam ca produsele cu aromă de măr 
de la Body Shop. Uitasem că sunt astringente, dulci, desigur, dar în 
același timp cu miros pătrunzător, ca pinul. Am adulmecat din nou. După 
care, în ciuda faptului că nu știam de unde venise, am mușcat. 
 Irosirea unui gust mai subtil ca niciun altul gustat vreodată pe 
pământ poate părea tragică, dar adevărul e că aproape n-am băgat de 
seamă, și asta pentru un motiv foarte întemeiat:  eram angrenată într-o 
chestie ca un carusel victorian cu aburi, asta fiind cea mai apropiată 
comparație la care mă pot gândi. M-am dat într-un astfel de carusel 
odată. Călăream un armăsar sur, rotat, cu ochi bulbucați și nări 
fremătătoare; eram ridicați în sus și-n jos într-un galop ca al niciunui cal 
adevărat, din ce în ce mai rapid, urmăriți de o muzică nebună, reușind să 
țină pasul cu noi în ciuda vitezei.  
 Ce mi se întâmpla acum nu era chiar la fel. N-aveam nici cal, nici 
muzică. Adică așa cred, acum fac eforturi să-mi amintesc mai exact, dar 
nu sunt sigură. Ne-am tot învârtit în cerc, într-un vârtej de frunze 
învolburate, zbârnîind pe peluză ca o bobină sărită de pe ax, 
destrămându-se în cele din urmă în iarba înaltă de sub măr și aruncându-
mă pe un pământ plin cu dâmburi pe care l-am identificat mai târziu drept 
sol umed, presărat cu fructe scuturate. O aterizare dureroasă, dar eram 
prea uimită ca să preocup de vânătăi. Încă mai țineam mărul strâns. M-
am ridicat nesigur și am realizat că nu eram singură.  



231 

 Femeia care mă privea era goală. Ăsta a fost primul lucru pe care 
l-am observat la ea. Dacă vedeți în asta un semn că aș fi interesată de 
fleacuri, vă recomand parcurgerea regulamentului de ordine interioară a 
Grădinii Botanice, care vă va lămuri cu siguranță cu privire la caracterul 
surprinzător al evenimentului de care vorbim. În al doilea rând, era 
septembrie, și deloc înăbușitor. Stătea în picioare, în iarba lungă pînă la 
coapse. Părul negru îi cădea drept pe spate, întrețesut cu vlăstari de 
împărăteasă.5 Avea pielea maronie, atât de uniform bronzată încât parcă 
nu ar fi purtat haine deloc toată viață. Era zveltă, dar nu slăbănoagă. 
Părea neimpresionată de apariția mea bruscă, contemplându-mă 
nemișcată. Mă fixa dezarmant cu ochii ei abisal de negri. 
Bună, îi zic. 
- Bună, răspunde ea, ca un ecou. Cred că râde de mine și mă 
aricesc, dar privirea e  prietenoasă. Ne înțelegem în aceeași limbă, îmi 
spun, deci e cu atît mai ciudată goliciunea ei. Dacă ți se pare că am 
prejudecăți, îți amintesc că aspectul cunoașterii limbii semnifică faptul că 
putea citi regulamentul de ordine interioară la fel de bine ca mine. Asta 
presupunând că știa să citească, desigur. O măsor din cap până-n 
picioare. 
De unde ai apărut ?, mă întreabă pe urmă. 
Asta m-a lăsat mască. Îmi luase vorba din gură !  
 -   Eu ? îi zic. Eu eram aici.  Tu de unde ai apărut ? 
 -    Eu eram aici. 
Nu-mi place să fiu imitată. Imi preluase chiar și accentul, pe care îl 
folosea cu un aer inocent. Ii  întind mărul. 
 -   L-am prins, spun. E al tău ?   
 -  A căzut din copac, și arată cu degetul. Privesc. 
 Fagii dispăruseră, la fel ca peluza, la fel ca gardul de tisă. Dar era 
tot toamnă, cu frunze roșii și galbene. De data asta erau frunze de măr, 
căci dinainte-mi se ridica cel mai uriaș măr pe care îl văzusem vreodată, 
încoronând dealul ca un vrej de mure creștetul unui bătrân. Iarba era 
lungă și neîngrijită, începuse să se usuce, dar deasupra ei ramurile 
coborau atât de jos încât aș fi putut să culeg și să tot culeg fără a însuma 
o zecime din fructele la care nu puteam ajunge. Niciodată n-am mai văzut 
un astfel de copac sau așa de multe mere, roșii, verzi, aurii. M-am uitat în 
depărtare, unde conturul stîncos al unor dealuri ce demarca orizontul era 
îndulcit de șiruri de pomi. 
 - Unde mă aflu ? Ce-i cu copacul ăsta ? 
Mă privi aparent nedumerită. 
 - Asta e lumea, zise,  iar acela e un măr. 
 -  Mersi, îi zic. Pot fi sardonică atunci când îmi propun, dar 
sarcasmul trecu deasupra ei ca briza verii. 
 -  N-ai pentru ce, spune, după care ia inițiativa unei întrebări 
proprii.  Ce ți s-a întâmplat ? 
 -   Mie ? Eram indignată. Nimic. De ce ? E ceva în neregulă ? 
 -   Ești toată învelită. Chiar și picioarele.  

                                                 
5  Brionia alba, plantă perenă din familia Curcubitacee (n. t.). 
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 Mă uit la picioare. Purtam pantofi sport, uzi și un pic uzați, dar perfect 
respectabili. 
 -  Picioarele mele n-au nimic, și nici eu. Pur și simplu se întâmplă 
să port haine. Mă surprinde că tu ai reușit să te descurci pe aici fără. 
 Moment în care nu mai rămâne nicio urmă de îndoială : râde de 
mine. M-aș fi îndepărtat cu demnitate, numai că aveam dezavantajul de a 
nu mai ști cu certitudine unde mă aflu, cu excepția faptului că nu 
părăsisem Grădina Botanică, aflîndu-mă, probabil, tot pe teritoriul ei . 
 - Ești supărată ? Nu-ți place mărul ? 
Aprope uitasem de măr. Mă uit la el cu o urmă de suspiciune, neștiind 
sigur câtă parte din vină îi aparține. Dar îmi vine o idee, pe care o pun în 
practică. 
 -  Mănâncă-l tu.  
 -  Asta voiam să fac, numai că după aia l-ai prins tu. 
 - Tu l-ai aruncat ? 
 - Nu, el. 
 - El ? Mă uit în jur neliniștită. Care el ? 
 - El, repetă apăsat. N-ai auzit nimic ? Parcă ziceai că ești aici de 
la început. 
 - Dacă am fost, înseamnă că nu eram atentă.  
Mă uit la măr de parcă el m-ar putea mușca pe mine, și nu invers. 
 - De ce ? întreb, cu o voce care trădează presimțiri rele. Mai bine 
îmi spui ce s-a întâmplat.  
 - Nimic, spune. După atâtea. Eu l-am cules și i l-am oferit  lui. Și 
el a zis Nu mi-e foame, și l-a aruncat. După care a plecat, și ai venit tu. 
Asta-i tot. 
 - Unde s-a dus ? 
 - Nu știu și nici nu-mi pasă. A făcut dovada unei regretabile lipse 
de curiozitate. Nu cred că e cu adevărat interesat de ceva, înafară de sex. 
Și de mâncare, desigur. Nu-s sigură dacă nu a avut niciodată imaginație, 
sau a avut, dar frici fără nume i-au alungat-o. Apropo, de ce sex ești ? 
 - Eu ? Pentru a treia oară eram indignată. Sunt femeie, ca tine. Nu 
se vede ? 
 - Bănuiam eu, dar m-au încurcat învelitorile. Ce s-a întâmplat 
după ce ai mușcat ? 
 - Am ajuns aici. 
 - Mă-sa. 
 - Poftim ? 
 - Speram, îmi explică răbdătoare, că ar putea folosească la a duce 
pe cineva dintr-un loc, în altul. În mod evident nu-i așa. Nu mai contează. 
Mergem ? 
 - Unde să mergem ? 
 -  Păi, nu putem rămâne aici.  
Avea dreptate. Din clipă-n clipă  aveau să răsune voci anunțând Închide-
reeea ! de la un capăt al Grădinii la altul. Așa te înjunghia pe la spate 
Botanica. Părea că îți oferă refugiu, o escapadă în plin oraș, ca în clipa 
alungirii umbrelor și apropierii de adevăr să se umple de polițiști strigând 
pe toate aleile, dând afară pe toată lumea, închizând porțile în urmă. 
Niciodată nu mi-am dat seama dacă e mai rău să pleci înaintea expulzării 
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sau să aștepți cât mai mult posibil și să fii gonit spre porți, cu vocile 
zburând în jur ca o haită de cîini de stînă mânând turma îndărătnică.  
 - Unde locuiești ?  o întreb. 
 - În lume. Vii? 
Dacă am trecut de porți, eu nu mi-am dat seama. Odată ce am lăsat în 
urmă mărul, singur pe vârful dealului, am ajuns jos, printre ceilalți 
copaci. Mireasma rămăsese, învăluind seara ca promisiunea a ceva 
diferit. Dar copacii păreau din ce în ce mai deși, împingându-se unii în 
alții și aținându-ne calea, ca mulțimea de gură-cască pe urma unei 
procesiuni. Nici vorbă să formăm o procesiune, eu și cu ea, ca să nu mai 
spun că nu era nici țipenie în jur. Cărarea o lua când într-o parte, când în 
alta, încât la un moment dat mi-am pierdut orice simț al direcției. Frunze 
aurii zăceau risipite pe jos. Foșneau când pășeam. Prin găurile din 
coroanele copacilor se scurgea lumina diluată a serii, lucind pe frunzele 
îngălbenite de deasupra și ciuruită mai jos, în locurile unde frunzele i se 
puseseră în cale.  
 Pe lângă drum creșteau rugi de mure, încărcați de fructe. Culegea 
și mânca în timp ce mergeam, absentă, de parcă ar fi fost pe pilot 
automat, cu mintea în altă parte. Dar asta o încetinea, ceea ce m-a 
bucurat. Vrejurile agățătoare mi se prindeau de geacă și tot trebuia să mă 
opresc ca să le descurc. Era călduț și umed printre atâția copaci. Simțeam 
cum mi se adună transpirația sub cămașă, scurgîndu-mi-se pe spate. 
Pădurea era liniștită, dar nu tăcută. Erau veverițe peste tot, urcînd și 
coborând din copaci, tăindu-ne calea pe cărare, oprindu-se în clipa în care 
ne observau, privindu-ne cu ochi strălucitori de la distanță de cîțiva metri, 
așezate pe picioarele din spate și clănțănind din maxilare. Prezența lor 
îmi făcea plăcere; mă ajutau să îmi dau seama că sunt în Botanică, 
singurul loc în care știu că veverițele sunt domesticite și numeroase. 
Când am văzut căprioarele am început din nou să am dubii. Știam că 
fauna din parcuri e mai bogată decât pare la prima vedere, dar o turmă de 
căprioare ? Micul grup pe care l-am zărit a sprintat printre copaci pe 
măsură ce ne apropiam, dispărînd printre puieții de mesteceni, lăsând un 
urmă un imprimeu de maro cu argintiu.   
 Nu după mult timp am trecut un pârâu. Din fericire nu plouase 
recent ; chiar și așa, a trebuit să trecem prin apă. Ramurile unei sălcii 
cădeau ca o perdea deasupra, cu capetele plutind în albia micșorată. A 
așteptat să-mi scot încălțările și șosetele și să-mi suflec pantalonii. 
Hainele mele păreau s-o amuze. Ca să-i distrag atenția, și pentru că micul 
popas reînnoise ocazia de a reînfiripa conversația, încerc să o iscodesc 
puțin mai mult. 
 -  Cum te cheamă? o întreb. 
 -   Nosila. 
Credeam că o să-mi pună aceeași întrebare, dar n-a făcut-o. 
După aceea nu au mai fost ocazii să discutăm. Urcam un deal abrupt, 
croindu-ne cale printre trunchiuri groase și vlăstari încîlciți. Bolta era aici 
atît de deasă încât bloca total lumina soarelui. S-ar fi zis că se întunecă, 
dar n-avea cum să fie mai tîrziu de o oră înainte de apus, de vreme ce 
nimeni nu striga Închide-reeeaa !.M-am întrebat dacă aveam să fiu 
suficient de trează ca să îi aud. Am mai avut vise ciudate în Botanică 
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până acum, îmi spuneam, și polițiștii nu aveau cum să nu observe pe 
cineva adormit în parc, nu ?  
   În ciuda urcușului, nu slăbea ritmul deloc. Nici nu mai puteam gândi, 
tot poticnindu-mă în urma ei, împiedicându-mă de rădăcini, prinzându-
mă de tulpinile subțiri și opintindu-mă în sus. Pădurea avea nevoie de o 
curățenie serioasă. Nimeni nu rărise puietul sau adunase trunchiurile 
căzute și lemnele uscate. Uneori trebuia să ne cățărăm peste obstacole, 
alteori eram obligate să le ocolim, lăsându-ne în jos pe sub crengi 
orizontale pe laturile cărora creșteau mlădițe tinere, țintind drept în sus. 
Până și cerul m-a șocat; nu era palid, ci de un albastru adânc, catifelat, 
etalând o singură stea. Nici în inima Botanicii întunericul n-ar fi putut 
arăta așa, presupunând că ai fi putut rămâne înăuntru suficient de mult ca 
să stai și să vezi. În unele nopți înconjurasem grădina, mărginită pe două 
laturi de case și pe celelalte două de interminabile gratii de fier, sperând 
să zăresc vreun petec strălucitor de cer deasupra copacilor tăcuți 
dinăuntru. Abandonată pe dinafară, în lumina portocalie ca de foc 
torturat, nu-mi rămânea decît să-mi imaginez. Stelele îmi erau 
inaccessibile. M-aș fi agățat de grilajul de fier și l-aș fi zgâlțîit, aș fi bătut 
în porțile Grădinii ca o dementă, dacă nu mi-ar fi fost frică de poliție și 
de pericolele plimbărilor nocturne. Așa că treceam pe lângă în pas alert și 
nu mă opream niciodată. 
 Acum nu mai mergeam așa repede, deși înserarea se strecura 
blînd, dar iute, înghițind vîrfurile copacilor, timp în care cerul începea să 
fie împuns deja de primele stele, răspândind o lumină ca a lămpilor de pe 
vremuri. Se vedea mai bine acum. Eram pe vîrful dealului, iar panta de 
dedesubt se termina în câmp deschis. Când m-am uitat din nou mi-am dat 
seama că nu era cîmp, ci apă. Părea neagră în semi-întuneric, straniu de 
calmă, iar cel mai îndepărtat capăt se pierdea în umbră, acolo unde o 
prăpastie adâncă se ridica deasupra. Mi s-a părut ciudat, ca și cum locul 
ar fi fost plin de ascunzișuri la care nu voiam să mă gândesc. 
Unde suntem ? 
Lângă lac. 
Mi s-a năzărit că nu se putea abține să nu ia lucrurile numai în sens 
literal. Deși vorbea la fel de fluent ca mine, poate că nivelul de înțelegere 
al limbajului nu era la fel de avansat. Dacă avea vreo înclinație spre 
nuanțe, cu siguranță nu și-o manifesta prin intermediul cuvintelor. 
Unde mergem ? întreb răbdătoare. 
La adăpost. În curând va fi noapte. 
Aș prefera să mă duc acasă. 
 Se uită la mine preocupată. O boare ușoară trecu peste noi și 
auzii, puțin mai jos, apa izbindu-se de țărm, invizibilă în aerul din ce în 
ce mai opac. Mi-am dat seama atunci ce nu era la fel, acel ceva diferit pe 
care îl sesizasem încă din momentul în care mușcasem din măr. Mirosul 
copacilor era atât de puternic, încât mă copleșea. Aerul era plin de arome: 
frunze, apă, pământ, o dîră de sare într-o adiere de vînt. La fel ca atunci 
cînd am gustat mărul, am simțit că niciodată nu mai întîlnisem o 
asemenea abundență. Am inhalat din nou; briza era umedă, înmiresmată 
de rășini, mustind de parfumul arborilor. 
 Mi-a răspuns când eram pe punctul de a vorbi din nou. Ritmul în 
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care vorbea era diferit de al meu. Făcea pauze mari pentru gândire între 
fiecare afirmație, ca și cum nu cunoștea frica de a fi întreruptă. 
Ești obosită ? m-a întrebat.  Ți-e foame ? Mai ai mărul.  
Mi-am amintit și l-am scos din buzunar. Nu știam exact câtă parte din 
vină purta, și nu aveam încredere în el.  
Nu știu ce să fac cu el, am spus. Ia-l tu.  
   Îl luă.  
Vrei să mi-l dai mie ? 
 Părea să acorde o importanță exagerată intențiilor mele. Voiam doar să 
scap de el și nu mi se părea deloc vreun dar însemnat. În fond, putea 
culege câte îi poftea inima.  
Da, am spus veselă. De ce nu ? 
 A făcut ochii mari și s-a uitat la măr aproape cu frică, ca și cum aș 
fi provocat-o. Tocmai voiam să-i explic că așa ceva era departe de 
intențiile mele și că nu trebuie să se considere legată de cine știe ce 
obligații imaginare, cînd a mușcat. 
 S-a auzit un vuiet, ca un tren apropiindu-se dinspre străfunduri, 
iar pământul părea să se cutremure și să se zguduie. Am auzit zgomotul 
unui torent de apă, ca și cum o cascadă enormă ar fi rupt zăgazurile, 
năpădind pădurea. Am fost proiectate în aer amândouă și i-am simțit 
carnea sub mâini în timp ce mă agățam de ea, rotindu-ne în jos în timp ce 
bolta dispărea de deasupra noastră, până ce am aterizat cu putere pe 
asfalt, prăbușindu-ne de-a valma printre frunzele ude. 
 - Cristoase, am îngăimat, prinzându-mi capul lovit în mîini. O 
lumină portocalie îmi supăra ochii și nu scăpasem de vuietul din urechi, 
nici de putoarea de furnal. Am simțit pe cineva prinzându-mă de braț, 
devenind treptat conștientă de senzația dureroasă. M-am uitat în sus.  
 Eram pe trotuarul de la picioarele Podului Waverley, iar taxiurile 
intrau și ieșeau din stație. Probabil ratasem la mustață grilajul de fier care 
împrejmuia Grădinile Princes Street, aflat chiar în spate. Acolo era 
întuneric și linște, totul încuiat pe timp de noapte. M-am surprins 
holbându-mă la un autobuz alb, grăsan, de aeroport, trudind înspre noi ca 
o omidă uriașă.   
 Nosila îmi urlă în ureche.  
Au ! Încerc să o calmez, sau să mă calmez pe mine. Nu eram sigură cine 
pe cine. 
 -  Stai așa. Măcar știm unde suntem. M-am întors și m-am uitat la 
ea. M-a întâmpinat înspăimântătorul adevăr: era tot goală pușcă. 
 M-am uitat îngrozită într-un capăt și celălalt al străzii. Nu era 
nimeni pe trotuar, cu excepția unui bețiv bătrân ghemuit lângă grilaj și a 
unei femei care înainta târșâit, încărcată de sacoșe. Deocamdată nu 
fuseserăm văzute.  
- Uite, îi zic, chinuindu-mă să-mi scot geaca. Nu, nu-i bun, e prea scurtă. 
Of Doamne !, gândesc disperată. O să trebuiască să-mi iei pulovărul. Ai 
putea să-l tragi în jos.  
Mi-l smulg de pe mine. 
Ce faci ? 
Mă dezbrac, o reped eu. Ține, pune asta pe tine. 
 Se uită la ce-i întind de parcă îi e frică să nu muște. 
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 - De ce ? Ce-i asta ? 
 - E un pulovăr. Îmi dau seama, în jena disperată în care mă aflu, 
că sunt necesare explicații suplimentare.  
 - Trebuie să-l porți. Pune-l pe tine. Ca mine. Nu poți umbla pe 
aici goală pușcă. 
Se uită în jur, cu pupilele dilatate de frică. 
Ce înseamnă goală ? 
Îți spun cînd ajungem acasă. Ascultă, aici e Edinburgh. În orice alt loc 
probabil n-ai atrage atenția. Pune-l pe tine, pentru numele lui dumnezeu. 
Ai încredere în mine. 
 În cele  din urmă am  reușit s-o conving să-l pună pe ea și să-i 
explic de ce e necesar să-l țină întins ca să-i ajungă la pulpe. Era 
nedumerită, dar docilă. Îmbrac din nou geaca.   
 Vino, repede. 
 Unde mergem ? 
 Acasă. Tot arăți groaznic de ciudat, dar măcar ești decentă. Hai, 
grăbește-te. 
 Părea să nu aibă nici cea mai vagă idee că ar fi ceva în neregulă. 
 Pe Princes Street magazinele erau închise și mulțimile plecaseră, 
dar grupurile de puști care se întâlnesc seara tocmai începuseră să se 
adune. În timp ce tropăiam în penumbra monumentului lui Walter Scott 
am trecut pe lângă o gașcă de motocicliști, care bine-nțeles că s-au oprit 
și s-au holbat, șușotind pe măsură ce ne îndepărtam. Aș fi preferat să 
strige obscenități - ar fi însemnat că nu au de gând să meargă mai departe 
de atât -  dar pur și simplu ne-au urmărit cu privirea în liniște.  Picioarele 
goale ale Nosilei lăsau urme pe asfalt, încă ude de la frunze. Nu mă uitam 
la ea. Nu voiam să-mi fie confirmate cele mai negre presimțiri. Mi-am 
amintit de ghirlandele de împărăteasă și m-am cutremurat. 
 Pe strada Hanovra oamenii treceau încolo și încoace, cafenelele 
erau deschise, iar în stația de autobuz se formaseră cozi lungi. Am ezitat, 
gîndindu-mă că un autobuz ar ușura lucrurile, dar după aia mi-am amintit 
că sub nicio formă nu puteam să o las pe Nosila să stea jos, mai ales că 
înăuntru era  luminat. Am înșfăcat-o de cot și am tras-o după mine mai 
departe.  
 Atunci mi-am amintit de tine. Mă înspăimânta ideea de a merge 
pe jos pînă acasă; în schimb, tu stăteai destul de aproape. E drept, nu te 
știam foarte bine atunci, dar m-am gândit că s-ar putea să fii dispus să mă 
ajuți, ceea ce era esențial. În timp ce coboram panta încercam să îmi dau 
seama cum să îți explic situația. Nu-mi păruseși deosebit de rapid în 
asimilarea de informații cînd te-am întâlnit. Cu cât mai puțin spus, cu atât 
mai bine, cred. 
 Nosila mi-a întrerupt șirul gîndurilor. Tocmai treceam pe lângă 
Grădinile Queen Street când s-a desprinsde mine. N-apuc bine să mă 
dezmeticesc, că o văd cățărându-se pe gard, abandonînd în proces orice 
rămășiță de decență. O apuc de coada jerseului. 
 - Ce faci ? Pentru numele lui dumnezeu, nu pe acolo ! A trebuit 
să-i descleștez mâinile de pe bare. N-aș fi reușit dacă ar fi continuat să 
opună rezistență, dar a renunțat brusc și s-a întors spre mine. Avea 
privirea sălbătică și disperată, ca o oaie pierdută de restul turmei, 
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recuperată de câini. Aș fi preferat să fi plâns. Ar fi părut mai puțin 
desprinsă de lumea asta.  
 -  Ce vrei să faci ? 
 -  Vreau să mă întorc unde-i întuneric ! 
 - Nu poți, e încuiat. Și periculos. Vino, o să te duc acasă. 
 - Ce e acasă ? 
 - Siguranță, îi spun, și o trag după mine înainte să aibă ocazia să 
protesteze. Am ajuns pe strada care trebuia, am sunat la interfon și slavă 
domnului, erai acasă. Mă gîndesc o clipă, după care mă hotărăsc să o las 
să aștepte jos, lîngă scări. Pur și simplu nu mă puteam vedea explicându-
ți totul.  
 - Mă întorc imediat. Sprijină-te de zid și nu te mișca. Nimeni nu 
poate intra fără cheie. Dacă intră cineva, stai lipită de zid și nu spui 
nimic.  
 A rămas jos, privindu-mă. Mă avânt pe treptele de piatră ale celor 
cinci etaje cât de repede pot, și la capătul lor găsesc deschisă ușă 
apartamentului tău.  
 Ar fi fost mai ușor să explic dacă n-aș fi gâfâit, dar nu nici nu pot 
să zic că te-ai omorât să mă ajuți. Felul în care ai zis: "Pantaloni ?", de 
parcă ți-aș fi cerut o bombă cu ceas, de-mi venea să te pocnesc. Uite de 
asta am lăsat-o baltă. Păreai să ai prejudecăți cu privire la împrumutatul 
unei simple perechi de pantaloni, de parcă aveam să fug cu ei în lume, 
supunându-i vreunui tratement bizar sau diabolic. Dumnezeule, credeai 
că e Săptămâna pomenilor, sau așa ceva. Oricum, de asta m-am limitat la 
a-ți cere doar un prosop, și nici asta n-a fost ușor. N-am mai dat de 
nimeni la fel de suspicios ca tine în seara aia. Și când ai apărut, în cele 
din urmă, cu prosopul, nu era tocmai măricel, nu-i așa ? 
 Oricum, a fost util ca să ajungem acasă. L-am legat în jurul ei ca 
un kilt și i-am vârât colțurile înăuntru. Arăta de parcă ar fi scos-o cineva 
de la saună, dar nu ne-a acostat nimeni. Când am ajuns acasă mi-am dat 
seama că eram complet dată peste cap, la fel și ea. Am făcut hering prăjit 
și cartofi la cină, și lumea păru din nou că are un rost.  
 Pe la jumătatea serii sună telefonul. Era Kate. 
 Alison ? Te-am sunat să te întreb dacă vrei să te iau cu mașina 
mâine. 
 Unde să mă iei cu mașina ? 
 Se referea la petrecerea de la galeriile de artă. Uitasem complet. 
 Era ultimul lucru de care mă simțeam în stare, dar nu-mi permit 
să ratez vreo ocazie, așa că i-am zis că merg.  
 I-am făcut Nosilei baie, chestie care a intrigat-o. I se părea 
amuzant. Atitudinea ei mă cam enerva, dar măcar distracția  i-a mai 
readus culoarea în obraji și a liniștit-o. După asta am pus de ceai și ne-am 
așezat ca să analizam situația. Cel puțin asta aveam eu de gând să fac. Nu 
părea să aibă habar ce-i aia o discuție. Era mai interesată de plantele de 
prin casă. M-am uitat la ea cum se plimbă de la un ghiveci la altul, 
părând să le șoptească fleacuri siropoase în frunzișoare. Parcă era 
caricatura mea trecând de la una la alta cu un pulverizator de Baby Bio, 
dar măcar eu nu n-aș face niciodată chestia asta în vizită.  
 - Nosila, trebuie să stăm de vorbă.   
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 Își plimba degetele pe polița șemineului. Poate căuta urme de 
praf, dar o cunoșteam suficient de bine de-acum ca să-mi dau seama că 
era doar intrigată de senzația dată de zugrăveală.  
 Vorbești mult, remarcă. Te face fericită ? 
 Nu-i adevărat. De fapt, sunt deosebit de anti-socială. Dar avem o 
problemă. 
 Se uită în jur, fără a identifica, în mod evident, ceva care ar fi 
putut fi denumit astfel.  
 Crezi că vreuna din noi visează ?, o întreb pe urmă.  
 Dă din cap neajutorată.  
 Cum crezi că ai ajuns aici ? 
 Ca tine, spuse. După care oftează. Poate avea dreptate să fie 
mulțumit.  
 Nu știu la ce te referi. Dar gândește-te un pic: dacă eu mușc din 
măr, ajungem unde erai tu, dacă tu  muști, ajungem unde eram eu. Sunt. 
 Adică suntem. 
 Da.  
 Dar niciuna nu se poate întoarce unde eram fiecare din noi. Nu 
simultan.  
 Părea să asculte cu atenție.  
 Împletite, spune.  
 Poftim? 
 Întinde mâna.  
 Am întins mâna dreaptă.  A venit lângă mine și a pus-o pe a ei 
alături, palmă lângă palmă. Mâinile noastre erau de aceeași mărime, mici, 
dar pătrate și ferme. Ale ei erau mai bătătorite ca ale mele, dar, în rest, 
nicio altă diferență.  În plus, mâna ei era reală, din carne și oase. Îi 
simțeam căldura lângă a mea.  
 E emoționant, a zis. 
 Văd. 
 Vrei să dai drumul ? 
 Sunt sfâșiată. 
 Da. Nu putem avea două locuri în același timp.  
 Atunci trebuie să găsim o cale să ne despărțim.  
 Nu. 
 Cum adică, nu ? 
 Suntem unul.  
 Atunci am lăsat-o baltă și am sugerat să mergem la culcare. 
 Dimineața era însorită și plină de speranță. Era tot acolo, am 
găsit-o plutind goală prin bucătărie, degustând mâncarea de prin borcane.  
 - Nu poți mânca făină goală. O să luăm micul dejun.  
 Mă simțeam practică și, cum soluția marii probleme nu părea mai 
aproape, m-am dedicat sarcinii mai urgente a aclimatizării ei în lumea 
reală. Am dus-o la cumpărături și i-am explicat despre semafoare și 
treceri de pietoni. Se tot lovea de oameni și am învățat-o să spună pardon 
de fiecare dată. Lucru pe care aveam să-l regret, fiindcă după aia nu s-au 
mai ivit ocazii să spună altceva. Pur și simplu părea să nu vadă oamenii 
venind. Au mai fost și alte probleme. S-a oprit și a plîns pe zarzavaturile 
expuse în fața magazinului de la colț și, cînd am trecut pe lângă un rând 
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de grădini, s-a tot aburcat pe zidurile joase de piatră. Până la sfârșitul 
dimineții eram în stare de orice ca să scap de ea, chiar dacă ar fi trebuit să 
mușc din nou din nenorocitul ăla de măr.  
 În ciuda a toate astea, am decis să o iau cu mine la petrecerea din 
seara aia. Nu îndrăzneam să o las singură la mine în apartament și nici nu 
voiam să ratez petrecerea. Eram prea disperată după lucru ca să scap o 
asemenea șansă; era deschiderea unei noi expoziții. Îi știam vag pe cei 
implicați și cu cât mai des mă vedeau, cu atât mai mare era probabilitatea 
să mă angajeze.  
 Nu știu ce m-aș fi făcut dacă n-ai fi fost acolo. Nu te remarcaseși 
la episodul cu prosopul, dar în seara aia m-ai salvat de la dezastru social. 
Încă nu știu dacă n-a fost doar o tactică, dar cred că aveam o idee încotro 
băteai. Oricum, te-ai reabilitat în ochii mei.  
 Încercam să-i vorbesc persoanei pe care era esențial să o 
impresionez, dar vă puteam auzi conversația cu jumătate de ureche, lucru 
care a transformat-o pe a mea într-una trunchiată.  
 O prietenă de-a lui Alison, îi ziceai, credeam că trebuie să fii vreo 
rudă.  
 Da, răspunde ea.  
 Și tu ai tangență cu arta ? 
 Ce înseamnă arta ? 
 Ajutor, te-am auzit spunând, nu cred că sunt în starea de spirit 
propice unei conversații inteligente. Ești studentă ? 
 Nu, deja mi-e frică. Nu vreau să văd mai mult.  
 Și, desigur, îmi spunea mie persoana însemnată, cunoști lucrările 
lui Icsulescu și Igrecescu. 
 De fapt, răspund precaută, bineînțeles că numele îmi sunt 
cunoscute... Vă referiți cumva la.... A, da, și când urma.... ? 
 1985. 
 Sigur, spun, o revelație.  
 Nu ești de părere că a fost, în mare, o șarlatanie ? 
 E uimitor ce poate face marketingul.  
 A trebuit să mă concentrez un pic. Cînd v-am auzit din nou pe 
tine și pe Nosila, vorbeați despre viața sexuală a plantelor. Părea relaxată 
și fericită, aproapte ca atunci cînd am întâlnit-o pentru prima oară. Am 
respirat adânc și m-am întors la conversația mea. 
 - Nu, zic eu, n-am citit-o propriu-zis, dar bineînțeles că am văzut 
cronicile.  
 S-a făcut liniște, când caseta de muzică lentă s-a derulat la un 
capăt, și pentru o clipă și conversația s-a stins și ea. 
 Vocea Nosilei s-a auzit limpede și răspicată: 
 - De ce se leagănă împreună așa, ca arborii cînd e furtună ? De ce 
exprimă furie și sex în același timp ? Ce încearcă să-și facă unii altora ? 
Știi ?  
 S-a făcut tăcere.  
 - Cu toții probabil ne-am pus întrebările astea, ai răspuns tu cu 
ușurință.  O operă de artă foarte ambițioasă. Toată lumea e de părerea 
asta.  
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 Nosila părea nedumerită dar mie îmi venea să te pup. Ceea ce am 
și făcut, o lună mai târziu, dar până atunci lucrurile se aranjaseră.  
 - Trebuie să fi fost la premieră, murmură perechea mea. Acum 
totul e rezervat pentru următorul mileniu, mai mult sau mai puțin. A 
chicotit la propria glumă. Din fericire, mi-au fost trimise bilete. 
 -  Ce ? spun, dându-mi seama că vorbesc ca Nosila.   
 - Spectacolul la care se referea fata. Nu se poate să nu să fi auzit ! 
Au apărut cronici peste tot.  
 - A, da, zic eu potolită.  
 Habar n-am ce impuls cavaleresc te-o fi îmboldit, dar când am 
reușit să schimb o vorbă cu tine, chiar înainte să plec, ți-am spus: 
 -  Mulțumesc că ai avut grijă de prietena mea. Nu e obișnuită cu 
toate astea. 
 -  O admir pentru asta, ai replicat, iar eu n-am știut ce să cred. 
 Am fost și mai nedumerită când m-ai sunat trei săptămâni mai 
târziu, ca să-mi spui că de la întâlnirea noastră ai meditat într-un cort în 
Cairngorms și că vrei să vin cu tine pe o insulă pustie, să cultivăm cartofi 
și să-i studiem pe filosofii antici. Am fost fost tentată, totuși. Mă bucur că 
am ajuns la un compromis mai rezonabil, dar asta nu face parte din 
povestea de față.  
 M-am trezit în dimineața următoare dintr-un somn greu și am 
constatat că era o zi  posomorâtă și gri.  Mi-am înfundat capul în pernă, 
încercînd să prind, din nou, întunericul. Uitarea părea cel mai de preț dar. 
Se eschiva, însă, planând pe la colțurile conștiinței, ispitindu-mă cu o 
dorință prea aproape de neant ca să am suficient curaj ca s-o urmez. Cu 
silă m-am ridicat și am înfruntat ziua.  
 Ploua. Asta mi-a stricat toate planurile. Dar, în fond, de ce nu ? 
Cel puțin Grădinile aveau să fie părăsite. M-am sculat și am inspectat-o 
pe Nosila. Dormea întinsă pe spate, coverturile date la o parte, cu părul 
împrăștiat pe pernă ca un halou negru. Privirii mele invidioase îi aducea a 
personaj de Audrey Beardsley. Iritată, o înghiontesc cu vârful papucului. 
 - E dimineață, îi zic. Mă duc să pun de ceai.  
 S-a trezit deodată, săltînd, nerăbdătoare să privească ploaia pe 
geam. În mod evident, îi atingea coarda sensibilă: s-a apucat să cânte și 
să danseze prin cameră, sărind pe podea într-un fel menit să-l facă pe 
vecinul de jos să se cațere pe scaun, răspunzând la rîndul lui la bubuituri 
cu lovituri de coadă de mătură în tavan.  
 - Termină ! Nu poți face asta aici. 
 - Dar plouă. 
 - Nu poți să faci așa nici dacă vine potopul lui Noe. Ține, ia 
halatul meu. 
 N-a vrut să se îmbrace în ziua aia. Tot murmura că plouă și care-i 
rostul ? Părea să aștepte cu febrilitate să ieșim și, în mod previzibil, odată 
ajunse pe trotuar s-a apucat să facă salturi pe stradă, lovindu-se cu pumnii 
în piept și urlând incantații la cerul murat. Draperiile apartamentului de 
sub mine au tresărit și au rămas trase pe jumătate, ca un semn de 
întrebare suspendat. 
 - Nosila, termină. Nu poți să faci asta aici.  
 Când am ajuns la cărarea de lângă apă i-am dat drumul.  S-a dus 
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cântând și dansând pe sub copaci, picioarele ei la fel de ușoare ca 
frunzele moarte. N-am reușit s-o determin să poarte încălțări, deși în rest 
am convins-o să se îmbrace destul de normal. Am fost ușurată când am 
ajuns, în sfârșit, la porțile grădinii. Arunc o privire întrebătoare 
polițistului în ghereta lui, dar citește Express și nu ne vede. Nu că am fi 
încălcat vreo regulă, dar Nosila arăta ca și cum ar fi fost în stare.  
 Aveam nevoie să mă gândesc, așa că am dus-o la sere. Acum, 
când îmi aduc aminte, e lucrul de care sunt cel mai mulțumită. Îmi place 
să cred că a ieșit câștigată din experiențele alături de mine, dar nimic 
altceva din ce i-am arătat nu a părut să o facă mai înțeleaptă sau mai 
fericită.  Pentru ea, locul ăla era fermecat. Punea mâna pe tot, în timp ce 
au stăteam de șase să nu vină vreun paznic. Mângâia larg tulpinile 
palmierilor și împungea ușor cu degetul înăuntrul florilor de orhidee. 
Când și-a bălăcit mână în apa din bazin crapii au venit la suprafață și i-au 
ronțăit degetele, iar ea a râs. Ferigile au uluit-o. A stat în sera lor mult 
timp, ca și cum ar fi ascultat. Eram așa de aproape încât îi auzeam 
respirația.  
 - Sunt așa de bătrâne !, a zis într-un târziu. În sfârșit o poveste 
care merită spusă ! 
 - Ce poveste ? 
Dar deja se îndepărta, cu mâinile ridicate, atingând via.  
 Până am reușit să o scot de acolo norii se mai risipiseră. Am mers 
până spre vârful dealului și ne-am oprit sub fagi. Apa picurând din copaci 
scotea un zgomot rece și sumbru. Boabe de rouă se agățau de iarbă, iar 
urmele picioarelor noastre se vedeau verzi pe peluza albă. Nosila scoase 
mărul din buzunar. Era zbârcit acum, iar cele două urme de mușcături, 
maro. 
 - Tu prima, i-am zis. 
Mușcă și se strâmbă. 
 - S-a acrit. 
Nu s-a mai întâmplat nimic altceva. 
  - Mi-era teamă de asta, zic și întind mâna. Mărul n-arăta deloc 
apetisant. Eram conștientă că un abis de frică căscându-se sub mine, și 
cred că îmi tremura mâna. 
 - E singura cale, a spus încet. I-am simțit disperarea. Aș fi putut 
refuza, cred, dar după aia m-aș fi simțit responsabilă pentru ea toată viața. 
Și cum urăsc responsabilitățile, nu-mi mai rămânea decât o variantă. Am 
mușcat. 
 Vremea fiind ploioasă, m-am simțit ca în timpul programului de 
clătire al unei mașini de spălat. Am fost angrenate într-un titirez de apă 
învolburată care pivota nebunește. Cer, iarbă și copaci au fost înghițite de 
șuvoaie, împrumutând culoarea apei. Ne țineam prea strâns una de alta ca 
să ne putem menține echilibrul, și când am căzut am rămas încâlcite,  ca 
un monstru cu patru picioare gâfâind în culcușul său de iarbă deasă. Căci 
iarba era, din nou, lungă. Așezate în fund, nu vedeam, deasupra capetelor 
noastre, decât măciulii cu semințe îndoindu-se în briză.. Tulpinile rupte 
ne-au asigurat o aterizare mai moale decât altădată. După ce ne-am 
recuperat  membrele, ne-am ridicat cu grijă. 
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 Ploaia dispăruse. Soarele bălța iarba, desenând umbrele frunzelor 
deasupra. Mirosul merelor te amețea. În jur, pădurea se aurea în lumina 
dimineții. Cerul era de un albastru palid, cu o lună cât o unghie răsărind 
deasupra culmei dinspre sud. De data asta am studiat orizontul mai 
îndeaproape. Prăpăstii înconjurau o râpă stâncoasă  încununată de copaci 
și, mai la est, se vedea un deal mai înalt cu o formă mai mult decât 
familiară. Fâșia de pădure care se întindea până acolo era mai departe de 
cât aș fi putut eu ajunge. Un rând de stânci gri, tivite de aurul toamnei, 
păreau neatinse. Am atins-o pe Nosila pe umăr. 
 -  Ai fost acolo ? 
 A dat din cap, dar în același timp scruta neliniștită pădurea din 
jur, abia uitându-se în direcția pe care i-o arătam.   
 - Ce se vede de acolo ? 
S-a uitat din nou. 
 - De unde ? Marea, desigur. Plaje. 
 - Ce culoare are marea ? 
La asta a râs, de parcă i-aș fi pus o întrebare prostească.  
 -  Toate culorile. Ca cerul, ca pădurea, ca lacul. Toate astea. 
Mereu în schimbare. 
  - Înțeleg.  
 Apoi și-a dat capul pe spate și a scos un strigăt atât de puternic 
încât probabil a ajuns până la stânci, o chemare lungă, ca un cântec 
tirolez, urmată de un ecou. Când a încetat, pădurea era mai tăcută ca 
înainte. 
 Stăteam acolo tremurând, fără să înțeleg. S-a auzit ceva mișcând 
printre copaci, s-au deplasat niște umbre, cu zgomot de crengi date la o 
parte, și în spațiul deschis din jurul mărului a apărut un bărbat, gol ca în 
ziua în care s-a născut și bronzat ca un nudist de pe Riviera. Nosila a 
plecat de lângă mine și s-a aruncat asupra lui. 
 M-am întors cu spatele, încercând să-mi controlez pulsul recitând 
cap-coadă regulamentul cu privire la comportamentul în Botanică. 
Ajunsesem pentru a treia oară la parte cu desenatul, pescuitul și 
picnicurile sunt interzise, când diverse sunete animalice vestiră 
încheierea calvarului meu. Am numărat până la 300 și m-am întors.  
 Nosila era din nou în picioare, privindu-mă neliniștită.  
 - Ți-e rău ?, m-a întrebat. 
 - Nu, am spus, nu știu ce vreau. 
 - Nu ? 
 - Le vreau pe amândouă, am zis, înțelegând brusc, dar nu știu 
cum. 
 - Să mă gândesc.  
S-a dus înapoi la tip și a început să-i zică cu voce joasă. N-am ascultat. 
Încă țineam mărul în mână. După cele trei mușcături nu mai rămăsese 
aproape nimic din el. Nu mai aveam mult timp. Asta era lumea ei, sau a 
mea ? Tot ce știam e că voiam s-o păstrez mai mult decît orice altceva 
îmi dorisem vreodată. N-aveam cum să rămân; m-am gândit involuntar la 
tine. Voiam ce avea Nosila, dar nu acolo. Nu puteam să-i locuiesc lumea. 
Nu era loc pentru mine în ea. M-am uitat spre măr.  
 Acolo se afla răspunsul la întrebările mele, privindu-mă drept în 
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față.  
 - Nosila !  
 S-a uitat înspre mine, încă  preocupată. 
 - Merele, am zis. Mă întorc acum, dar vreau mărul meu. 
 A rămas nedumerită o clipă, după care a râs, înțelegând brusc. A 
îndoit o creangă până mi-a ajuns la nivelul feței. Era grea de rod, cu două 
sau trei fructe pe fiecare ramificație. Am ales unul și l-am desprins, 
răsucindu-l.  
 Bărbatul a atins-o pe umăr, șușotind ceva. Aș fi vrut să nu mai 
mișune prin preajmă și să ne lase în pace.  
 - De ce nu ? a spus Nosila cu voce tare. E liberă să facă ce vrea. 
Nimeni n-are dreptul să o împiedice.  
 Tipul a dat din umeri.  
 Mărul ales de mine era neted și aromat, roșu, verde și galben. L-
am pus cu grijă în buzunar, în timp ce ea privea.  
 - Ăsta e primul motiv întemeiat pe care-l văd pentru ele.  
 - Pentru ce ? 
 - Haine. A făcut un gest cu mâna încercând să explice. Un mod de 
a căra mere. Asta-i tot.  
 - Da, am spus, și am îmbrățișat-o.  
 - Ești gata ? 
Am dat din cap.  
 - Atunci dă-mi primul măr.  
Bărbatul a zis ceva incoerent, și ea a dat din cap.  
  - Nu, e în regulă. N-o să lipsim decât câteva minute.  
  El se încruntă.  
 -  Îți promit, spuse Nosila, luând de la mine rămășițele mărului 
original.  
 Eram entuziasmată, încântată de propria deșteptăciune. Le puteam 
avea pe amândouă ! Aveam propriul meu măr, deci toate lumile pe care 
le voiam îmi erau acum deschise. Puteam merge acasă și Nosila putea 
rămâne aici, tot acasă. Separate, dar împletite. Am luat-o de mână. A 
mușcat din măr.  
 Vijelia care a urmat nu era nimic pe lângă puterea de care mă 
simțeam capabilă. Eram ca beată, simțindu-mi capul învârtindu-se în 
urmă, ca desprins de trup, multă vreme după ce restul corpului a căzut cu 
o bufnitură pe gazonul tuns îngrijit. Aproape nici nu observasem că 
Nosila își pierduse iar toate hainele, și iată-ne din nou în mijlocul 
civilizației. Nu conta. Spațiul familiar al Grădinii Botanice se întindea 
peste tot în jur, iar în cap aveam întipărită imaginea sălbaticiei pe care o 
ascundeau.  
 Nosila m-a luat de mână și am luat-o domol la vale. Oamenii se 
holbau la noi, dar n-aveau decât. Am trecut printr-un strat de arbuști. Din 
fericire, niciun ofițer în uniformă nu era prin preajmă. Am văzut gratiile 
dinainte. Gratii negre, înalte de optsprezece picioare, și drumul de 
dincolo de ele. Am pipăit rotunjimea mărului din buzunar și m-am 
liniștit. Se vedea Biserica Scientistă de vizavi și conturul câmpurilor 
dinspre sud, încețoșate de ploaie.  
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 - Dacă mă țin bine, am spus, fie ce-o fi, când începe, pleci. Dar eu 
mă țin tare. Cred că o să funcționeze, dacă iei tu mărul.  
 Mă privea din nou cu ochii ei negri abisali, ca prima dată când am 
văzut-o. Avea să-mi lipsească prezența ei, în ciuda a ce știam. Mi-am dat 
seama că plângeam după ea, deși eram conștientă că e o pierdere iluzorie. 
Ea n-a plâns. Poate nu putea. M-am uitat printre gratii la lumea de afară.  
 Mi-a urmărit privirea.  
 - Locul tău e aici, remarcă. Ține-te bine. 
 Mi-a dus mărul la buze.  
 Am mușcat, după care am scuipat. 
 Lumea m-a aruncat de la ea. Gratiile s-au balansat ca o barcă 
surprinsă de furtună. Mărul mi-a fost smucit, rupându-mi-se din coastă ca 
o inimă smulsă, dar eu am continuat să opun rezistență. M-am ținut așa 
de tare încât m-am lovit de fier și am auzit un țipăt. Eram eu, dar și 
altcineva, îndepărtându-se de mine, afară  din lumea asta. Printre gratii 
am văzut o pădure care se învârte, frunze smulse de o vijelie în derivă și 
cerul rotindu-se dedesubt. Apoi, încet, s-au așezat drumul gri, biserica 
bondoacă și cerul mărginit de turle și ziduri de apărare. Am căzut în 
genunchi, udă până la piele, epuizată.   
 Când am fost atinsă pe umăr m-am întords brusc, neștiind la ce să 
mă aștept.  
 Era un polițist. M-am uitat în jos și i-am văzut pantofii negri 
lustruiți afundându-se în pământul proapăt săpat. Am fost dezorientată 
pentru o clipă, după care am pipăit mărul în buzunar, ferm și real. 
 - Ești bine, păpușă ?, m-a întrebat. 
 M-am ridicat încet. 
 - Da, am spus, fără să dau vreo explicație, și i-am zâmbit, sigură 
de ce știam.  

Traducere de Ioana Baciu 
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Spectacol de reviste 
 
România literară, nr 33. Nicolae Manolescu, în editorialul „Ura ca 
ideologie”: „ ... În mod profund şi esenţial extremele poartă un război cu 
mijlocul democratic, opunând moderaţiei şi spiritului de negociere 
violenţa şi crima. E uşor de remarcat că extremele au, ele, mult mai 
multe lucruri în comun decât au cu mijlocul. Limbajul nu trebuie să ne 
înşele: islamofobi sau fundamentalişti islamici, naţionalişti sau 
comunişti, extremiştii sunt, toţi, adversari ai sistemelor democratice. Şi, 
înainte de a se distruge unii pe alţii, caută să distrugă democraţia, 
singura formă de societate care îi poate opri din marşul lor spre o ordine 
socială totalitară.” Vorba poetului: “Nu daţi omul pe mîinile oamenilor: 
nu au milă!”. 
Adevărul, 30 iunie 2011. H.R. Patapievici, luat la întrebări, răspunde la 
o provocare privind patriotismul actual: „La noi, naţionalismul propagat 
de partid, cu excesele lui groteşti, a compromis total şi ideea de 
patriotism. La noi nu există un discurs public decent patriotic. În Polonia 
există, în Ungaria există, dar la noi nu. De ce? Pentru că răul produs de 
propaganda naţionalistă a fost atât de mare, încât oamenii decenţi simt 
că păşesc pe ouă atunci când e să invoce patriotismul ca motivare a unei 
acţiuni publice. Singurii care o fac sunt vechii naţionalişti compromişi ai 
lui Ceauşescu. Dar, ca să revin la ideea că nu suntem atenţi la lucrurile 
bune care ni se întâmplă şi de la care am putea porni pentru a ne angaja 
într-o cultură a cooperării, daţi-mi voie să vă dau un exemplu. Ştiţi că 
Institutul Cultural Român dezvoltă de mai mulţi ani un parteneriat, în 
beneficiul studioşilor români, cu The Woodrow Wilson International 
Center for Scholars. În timpul uneia dintre conferinţele organizate de noi 
la Washington, Kenneth Jowitt, unul dintre cei mai buni cunoscători ai 
zonei noastre geopolitice, intrigat de continua lamentaţie a românilor 
referitoare la cât de rău le merge, cât de lipsită de speranţe e situaţia şi 
aşa mai departe, ne-a spus: „Dragii mei, opriţi-vă o clipă! Nu aveţi 
deloc dreptate să vă lamentaţi continuu. România, după criterii 
geopolitice solide, este în prezent în cea mai bună situaţie din ultimii 
cinci sute de ani". M-a frapat categoricul acestei afirmaţii, venită de la 
un cercetător care nu e obişnuit să arunce cu vorbele. La o judecată 
cumpănită, cred că Ken Jowitt are dreptate. Când spunem că suntem în 
dezastru, greşim. De ce? Deoarece suntem pur şi simplu orbi la binele 
care ni se întâmplă, obsedaţi cum suntem să ne împăunăm cu răul care 
ni se face ori credem că ni se face. Soluţia? Să ne uităm mai bine la ce-
am realizat, ca să ne putem raporta mai adecvat la ceea ce nu reuşim să 
realizăm.” Aici se aplică mai vechea teorie: Dacă vrei să vezi un lucru, 
priveşte-l de aproape; dacă vrei să-l cunoşti, priveşte-l de departe. De 
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asta, toţi românii ar trebui să meargă în America, pentru o vreme, ca să 
cunoască România cu adevărat, nu-i aşa? ICR-ul ne poate ajuta. 
Cultura, 1. sept. 2011. C. Stănescu aduce în actualitatea noastră 
promiscuă un citat din Nicolae Carandino: „În împrejurări grele, ziariştii 
plătesc totdeauna cei dintâi. Aşa cere onoarea meseriei“. Stau şi mă 
întreb cam cum ar suna cuvîntul onoare în gura majorităţii ziariştilor 
români, mare parte un fel de majorete scoase la înaintare de îmbogăţiţii 
de conjunctură … ! Cuvîntul onoare trebuie rostit, după atîţia ani de 
terfelire a termenului, doar după ce ziaristul şi-a clătit gura cu agheazmă 
de la şapte biserici.  
Ziarul de duminică, supliment al Ziarului financiar, sept. 2011. Un 
excelent interviu cu profesorul George Săndulescu, nepotul lui Noica, 
provocat de Stelian Ţurlea. La o întrebare despre „ruda sa celebră”, 
acesta a spus: „Toţi vorbesc despre exilaţii celebri Mircea Eliade, 
Eugène Ionesco şi Emil Cioran. Dar nimeni nu îl consideră pe Noica 
drept "un EXILAT"! Căci şi-a trăit mai toată viaţa în ţara lui natală - 
aşa-zisa ROMÂNIE… (De fapt, RPR şi apoi RSR !). Deşi chiar Ovidius 
fusese exilat tot pe teritoriul propriei lui ţări… era numai o chestiune de 
distanţă până la Roma. Dar se gândeşte cineva că domicilul forţat la 
Câmulung Muscel era o formă de exil? Iar anii de închisoare au fost şi ei 
o altă formă de exil… La ieşirea din închisoare a avut, e drept, câţiva ani 
la Bucureşti, când a stat la noi acasă, în tot timpul cărora a încercat să 
publice Caietele lui Eminescu. L-a ajutat cineva? S-a zbătut din 
răsputeri până a ieşit la pensie. Fără niciun fel de succes. Dezgustat şi 
disperat, s-a auto-exilat la Sibiu, părăsind Vechiul Regat. Şi apropiindu-
se de fratele lui Cioran, care locuia acolo. Şi-a lăsat şi nevastă şi 
apartament la Bucureşti şi "a fugit" la Păltiniş. Într-un fel, s-a călugărit 
acolo. A fost înmormântat acolo! Liiceanu greşeşte fundamental în 
cărticica sa despre paradisiacul Păltiniş... E drept însă că el a învăţat 
multe de la Noica acolo. Dar Noica părăsise Vechiul Regat, aflându-se 
în Transilvania în auto-exil. Era cu totul nemulţumit de felul în care 
fusese tratat în Capitala ţării. Caietele Eminescu, publicate cu chiu cu 
vai după moartea lui Noica, cu o Prefaţă Noica, construită din bucăţele 
vechi, cum am arătat în altă parte, sunt ele oare la dispoziţia tuturor în 
ziua de azi? Nicidecum. Se pare că nici măcar Sibiul nu le are în întregul 
lor. Dovada este că astazi nimeni nu mai ştie - exact - de ce voia Noica 
să publice Caietele Eminescu... Nici măcar mulţi profesori universitari 
de pe la limbi străine... Într-un volum despre procesul său, Noica scria, 
sub formă de testament: "Am trăit o viaţă fără rost." Şi o credea încă 
chiar şi atunci când m-a vizitat pe mine la Monaco. În ultimul an al vieţii 
sale. Noica credea în mine. Pentru asta a venit el să mă vadă. Şi am 
discutat multe şi de toate. Voia să mă întorc în ţară cu el. Aş fi făcut-o. 
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Regret şi acum că nu am făcut-o. Noica voia sa preiau eu ştafeta de la el. 
Dar am intuit eu oare eşecul Ediţiei Princeps a Caietelor Eminescu? 
Mai contestă oare astăzi cineva eşecul acestei ediţii? Un lucru e sigur: 
nu este eşecul ideii lui Noica. Este eşecul unei birocraţii mult prea 
încâlcite în realizarea acestui proiect, complicat şi el, în care s-au băgat 
mult prea multe instituţii de-a valma, una peste alta. Pe lângă Noica şi 
viziunea lui pentru cultura românească, ca şi pe lângă Blaga, sau Eliade, 
rămânem noi toţi nişte pitici, nişte pigmei... Îmi vine în minte chiar 
termenul "precaritate" din filosofia gânditorului!” De ce voia Noica să 
publice “Caietele Eminescu”? Iată o întrebare care se adaugă altora, 
postrevoluţionare: “Cine a tras în noi, în 21, 22?”, “Cine a falimentat 
Bancorexul?” sau “Unde e ascunsă Elodia?” …  
 
 

 Presstator 
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LITERA – TURA – VURA 
 
 

Un poet mişto 
 
 Mircea Dinescu e un poet mişto. Poate că e cel mai mişto poet al 
zilelor noastre. El scrie şi o poezie mişto care ia la mişto, într-un fel, 
poezia pe care o scriu ceilalţi poeţi români. Şi modul în care se comportă 
poetul Mircea Dinescu e unul mişto, pentru că el cîntă mişto, el are o 
pensiune mişto, care are un nume mişto, „La Cetate”, pe malul Dunării, 
iar viaţa lui, în general, e una mişto. Şi asta după ce a participat la o 
revoluţie mişto, cum a fost revoluţia română. Scrie şi articole mişto, în 
reviste mişto. La televizor, cînd apare în emisiuni, e cel mai mişto, chiar 
dacă şi alţii, pe lîngă el, vor să fie mişto. Nu le iese. Cărţile lui arată 
mişto şi vînzarea lor e una mişto pentru că se bazează pe un marketing 
făcut după reguli mişto. Vinul pe care îl face şi îl pune în circulaţie poetul 
Mircea Dinescu are un gust mişto, te simţi mişto dacă îl bei, simţi imediat 
nevoia să îi citeşti poeziile mişto care îţi crează o stare de bună 
dispoziţie, una dintre cele mai mişto, să recunoaştem. Deşi nu e 
politician, el are opinii mişto despre viaţa politică şi despre politicieni, pe 
care îi ia la mişto, asta în funcţie de anumite simpatii, de moment. Recent 
Mircea Dinescu a fost la Piatra Neamţ, unde a lansat, laolaltă, o carte cu 
poezii mişto („Femeile din celălalt veac”, parcă), un disc cu înregistrarea 
cîntecelor mişto cîntate de poet şi sticle cu un vin mişto, din podgoria 
poetului. Publicul s-a comportat mişto, a rîs ca la „camera ascunsă”, deşi 
de data aceasta camera nu era ascunsă. A fost o seară mişto.  (AAG) 
 

Mintea şi gestul 
 
 Nu voi insista foarte mult pe noţiunea de "behaviorism" 
("comportamentism" în variantă românească), precizând numai că este o 
ramură a psihologiei aplicate care se ocupă de studiul comportamentului 
(gesturi, atitudini etc.). Trec şi peste capitolul privind comportamentul 
devia(n)t prin care se caracterizează indivizii atinşi de afecţiuni mentale 
(deşi, am mai spus-o, proporţia de fenomen pe care el a dobândit-o în 
societatea românească e îngrijorătoare şi nimeni nu vrea să se ocupe 
serios de asta), oprindu-mă la nivelul "normalităţii" (ghilimele absolut 
necesare!). Iar aici, de asemenea - şi simplificând, desigur -, doresc să 
marchez deosebirea dintre comportamenul indus de cauze "naturale" 
(frică, foame ş.c.l.), manifestat de obicei prin reflexe ori instincte (de 
apărare, de supravieţuire ş.a.m.d.), şi comportamentul asimilat prin 
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educaţie şi convenţie (lat. convenio, -ire). De fapt, la acesta din urmă 
vreau să mă opresc.  
 În urmă cu nişte ani buni, discutam cu un coleg o evidenţă: 
declinul înregistrat de imaginea / comportamentul preşedinţilor americani 
după al doilea Război Mondial (în ţinută, limbaj, performanţă 
intelectuală), în pofida "şcolilor înalte" pe care le-au absolvit. Fapt uşor 
de observat şi în alte state occidentale. Lucru de mirare, pe care încerc să 
mi-l explic acum, deoarece vorbim despre nişte "modele" la care am tot 
visat sub apăsarea "bocancului" dictaturilor comuniste (care au încurajat 
programatic massificarea şi "trogloditismul" pe bază de "dosar"). Aşadar, 
de unde provin "scăpările" unui Berlusconi (care-şi scarpină "podoabele" 
sexuale în plină reuniune diplomatică - mi-a trimis cineva o fotografie 
recent!) sau ale unui Sarkozy (care se scălâmbăie incontinent la 
întrunirile publice)? Sunt cel puţin două răspunsuri la această întrebare: 
1. dintr-o educaţie "uitată" / precară / neglijată; şi 2. din afişarea unui 
populism fără limite (sunt şi ei "ca băieţii"). Şi avem aici două dintre 
cauzele care au pus pe chituci democraţia, căci a fi pe placul masselor 
("electoratului") înseamnă să renunţi la exigenţe şi să-ţi dai în petec. 
 Venind la "liderii" noştri (politicieni şi / sau bogătaşi), avem de a 
face cu aspecte specifice: tradiţia "înaltă" din urma lor nu prea există 
(deci nu putem să vorbim, neapărat, despre un declin), puţinele "modele" 
apărute se aflau abia în curs de afirmare când au fost suprimate de 
comunism, populismul a rămas o permanenţă într-un spaţiu dominat de 
ruralism (urbanitatea dovedindu-se o "formă" ruptă / separată de fond, 
fără aderenţă la infrastructura umană de sorginte "tribală") etc. Şi iată că 
avem explicaţia preferinţei pentru "horă" (cu toate variantele coregrafice 
"de grup") şi nu pentru "vals" (cu variante, de asemenea, ale "dansului de 
societate", manierat). Adică, în termenii behaviorismului, "gestul" nu 
face altceva decât să traducă "mintea" (mentalul / mentalitatea).  
 În loc de concluzie, reproduc o relatare a regretatului meu 
profesor (în toate sensurile cuvântului), poetul şi matematicianul 
Constantin Borş. Prin anii '50 ai secolului XX, când tocmai se deschisese 
şantierul hidrocentralei de la Bicaz, au venit să viziteze zona scriitorii 
francezi Louis Aragon şi Elsa Triolet. Era toamnă, ploaie, frig şi mult 
noroi. Maşina s-a oprit lângă o baracă, în mjlocul unei bălţi. Louis 
Aragon (avea atunci peste 60 de ani) a coborât din "Zil" (limuzina 
"oficială" a epocii), a mers la portiera din dreptul Elsei, a deschis-o, şi-a 
luat soţia în braţe şi a depus-o pe scările de lemn ale barăcii, spre 
stupefacţia asistenţei (activişti, munctori, ziarişti şi miliţieni). Poetul - 
trecut prin experienţa neconvenţională a suprarealismului, aderent la 
comunismul anti-aristocratic - nu abdicase totuşi de la educaţia primită 
cândva, în tinereţe... (E.N.) 
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O sumă de triburi 

 
        Primesc pe internet un pamflet semnat de Lucian Mândruţă. Şi mi s-
a părut că vorbeşte despre o lume cunoscută. Dacă nu ştiţi despre ce 
societate e vorba, sunaţi un prieten. Unul din străinătate, eventual. „(…) 
Sîntem sub ocupaţie, dar nu se vede nici o armată. Sîntem colonizaţi de o 
populaţie certăreaţă şi nesimţită, venită din nici o stepă, adusă de nici un 
avion. O populaţie care a evoluat în interiorul corpului naţional, ca 
fetuşii din Alien, şi care iese acum prin burtă, urlînd din toţi bojocii: "Am 
avere, am valoare!" E ca şi cum undeva, în secret, cineva ar fi dat 
drumul la o maşină de mîl uman care acoperă încet-încet naţiunea lui 
Sadoveanu, a lui Eliade şi a lui Nichita... Incubatoarele de incubuşi din 
cartierele periferice, fabricile de cetăţeni ale lui Ceauşescu, tradiţia 
celor 15 copii în sălaşele de nomazi, cine mai ştie? Lumea de pe stradă 
nu mai e cea pe care o ştiam din copilărie. Tata Ioan şi Tanti Mimi, 
familie veche, cu casă în Cezar Bolliac, făcută la 1870, au lăsat în urmă 
un copil, care a mai făcut un copil, blond şi bucălat şi bine crescut, cu 
care mă jucam acum 40 de ani. Pînă la urmă, a plecat în străinătate, la 
studii şi nu s-a mai întors niciodată. La fel, jumătate din stradă: urmaşii 
burgheziei care a avut timp să dospească elite. În locul celor dispăruţi, 
au apărut rufele colorate întinse la uscat şi boxele scoase pe fereastră. În 
locul bunicii care ne spunea să nu scuipăm pe jos, s-a aşezat bunica ce-şi 
trimite nepoţii după băutură. Peste tot miroase a moarte prin sufocare: e 
ca şi cum o prezenţă grea şi absurdă s-ar fi aşezat peste cerul nostru, 
peste felul nostru de a fi, peste ce credeam că e bine şi mai ales peste ce 
credeam că e frumos. Cefele groase nu mai sînt de mult buletinul de 
identitate al bulgarului: cetăţeanul român, cu lanţul de-un kil jumate, îi 
bate acum obrazul profesorului care se căzneşte să-i educe odrasla: 
"Bine, bre, crezi că eşti tu mai dăştept? Ia să văd ce maşină ai!". Noul 
domn Goe nu mai e nici măcar simpatic: e viitor combinator şi dealer de 
droguri, viitor culturist, viitor ce vreţi voi, în afară de viitorul ţării lui, 
care se va mulţumi, de la un punct, doar cu trecutul. Despre România, 
alternativa Caragiale nu mai are ce spune. Populaţia care ne înlocuieşte 
nu mai e nici măcar ridicolă. E dincolo de asta, în sensul cel mai rău şi 
primitiv cu putinţă. Scriitorul nu mai poate face nimic: e nevoie de 
etolog, de veterinar, de dresor. Acum cîteva zile, am văzut la Craiova 
parada acestei Românii Noi, triumful Mafiei înhămate la coşciugul lui 
Caiac, în semn de veşnic respect pentru o viaţă de crimă şi muşchi în 
sînge... Oamenii ăia care dădeau ordine poliţiei se pregătesc să dea 
asaltul final, spre puterea oficială, după ce au pus mîna pe cea 
simbolică: ascultăm muzica lor, ne refacem reperele după valorile lor, 
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sîntem călcaţi de maşinile lor. Undeva, departe, Uniunea Europeană şi 
moda corectitudinii politice ne învaţă să mulţumim frumos pentru asta şi 
să ne ştergem la gură. Am fost o naţiune, devenim o sumă de triburi. 
Sîntem o ţară ocupată de hoarde sosite din pîntece de mame eroine. O 
ţară pusă la respect cu pumnul plin de tatuaje, o ţară în care fiul naiv şi 
sărac al ţăranului (cîţi or mai fi aşa) îşi face educaţia din textele de pe 
Taraf TV şi meseria de la şuţii cu care se întîlneşte la Gara de Nord, cînd 
se dă jos din autobuz. Marginea lumii s-a răzbunat dînd buzna în centru, 
pusă pe jaful identităţii naţionale, întocmai ca barbarii care năvăleau în 
Roma, surprinşi că localnicii n-au puterea să lupte. Ţara cea nouă, care 
vine peste noi, nu mai are nevoie de ce-am strîns în muzee şi-n cărţi. Dar 
se va bucura, un pic, de efortul nostru. Cartea de română se poate 
retrage în privata din curte, unde îşi va îndeplini ultima menire, 
neprevăzută de nici un critic. În locul ei, discurile cu manele rămîn să 
sfideze eternitatea. Cu ele nu poţi să te ştergi la fund. Chiar dacă ai 
vrea.”. 
 

Ce fel de muzeu al comunismului? 
 
 N-am nici chef şi nici motive "să apăr" comunismul, o spun de la 
început spre întâmpinarea unei eventuale citiri tendenţioase a rândurilor 
care urmează. Totodată, la fel de răspicat, vreau să spun că toată discuţia 
/ cearta care se poartă de o bucată de vreme în jurul propunerii de 
înfiinţare a unui muzeu al comunismului mi se pare falsă, inutilă şi 
păguboasă. Arată mai curând ca o dispută de interese, fie ele şi morale 
(de ce tu - Vladimir Tismăneanu, fiu de nomenclaturist care ai copilărit 
pe str. Primăverii şi nu eu - Marius Oprea, analist radical şi cu "dosar" 
curat în chestiune?!), decât o abordare lucidă, detaşată şi profesională.  
 Din direcţia oricărei tabere am privi subiectul, el ni se înfăţişează 
ca un tablou încrâncenat, opresiv, horror. Diferă numai modul în care 
sunt puse accentele: cu oarecare supremaţie teoretică şi statistică, precum 
în "Raportul de condamnare..." redactat de echipa lui Vl.T., sau cu 
exemplificări şi cazuri extreme, precum în programul coordonat de M.O. 
la Institutul de Investigare a Crimelor... E adevărat, pentru majoritatea 
oamenilor din generaţiile pe care revoluţia din '89 le-a prins la vârstele 
senectuţii şi maturităţii, comunismul reprezintă o perioadă crâncenă, 
opresivă, horror. Dar acest aspect, carceral în primul rând, este deja 
ilustrat în excelentul Memorial conceput de Ana Blandiana şi Romulus 
Rusan la Sighet. Ideea de a mai face un muzeu al comunismului la Jilava 
sau în oricare altă puşcărie cred că este excesivă. Şi am să explic imediat 
de ce. 
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 Prima dată când am ajuns la St. Petersburg (Leningrad, pe vremea 
aceea) - înaintea Ermitajului, a Muzeului Marinei, a podurilor şi a atâtor 
alte lucruri care meritau văzute -, am fost dus să vizitez un fel de muzeu 
al capitalismului ţarist organizat în închisoarea din fortăreaţa 
Petropavlovsk, cu celulele foştilor militanţi bolşevici, desigur. Era unul 
dintre tipurile de "muzeu militant anticapitalist" răspândite în tot sistemul 
comunist. Întrebarea e dacă astăzi, când lupta dintre sisteme s-a epuizat 
după prăbuşirea comunismului (confruntarea continuând doar în plan 
ideologic), mai are rost să faci o construcţie simetrică, un "muzeu 
militant anticomunist"? Pe de altă parte, acum câţiva ani, polonezii (care 
nu se poate spune că au dus lipsă de victiime) au organizat într-un parc o 
"expoziţie a comunismului" (n-au avut ambiţia muzeului!), unde au 
adunat materiale de propagandă, care alegorice, artă proletcultistă, 
fotografii, arme, tancuri, lanţuri şi cătuşe etc., folosind ca spaţii de 
expunere şi barăcile mobile ale şantieriştilor. De reţinut: vizitatorii erau şi 
sunt (expoziţia există încă) în primul rând tineri care n-au trăit în 
comunism.  
 Cum trebuie gândit un muzeu între aceste extreme? Răspunsul 
ţine de atitudinea profesională: vrem să fie doar un muzeu al dimensiunii 
dramatice a comunismului (cu PMR / PCR, Securitate şi victimele lor), 
antinostalgic, sau unul care să reflecte toate aspectele perioadei, privind 
toată populaţia României (chiar ironic), inclusiv participanţii la serbările 
câmpeneşti şi la alte petreceri "de massă"? Probabil că o generaţie din 
viitor va decide corect. (E.N.) 

 
"Rezistenţa prin cultură" 

 
 Această sintagmă, dezbătută intens în ultima vreme, încă îşi mai 
caută sensul adevărat în "tunelul" istoriei apropiate, adică în deceniile 
regimurilor comuniste (folosesc pluralul în acord cu opinia care separă 
"regimul Dej" de "regimul Ceauţescu"). Şi asta deoarece nu există o 
unitate de vederi asupra faptului că s-ar fi putut rezista în faţa 
instrumentelor opresiunii politice. Ba unii susţin chiar că sintagma / 
expresia a fost inventată de aceia care vor să-şi confecţioneze un statut de 
"disidenţi" prin gonflarea artificială a câtorva gesturi artistice mai 
deosebite, şi ele acceptate de partid din anumite interese de moment. 
Rămâne de văzut cum se va sfârţi controversa pe partea ei din trecut. 
 În schimb, pusă în ecuaţia actualităţii, respectiv în tabloul zilelor 
noastre, ea se lămureşte foarte repede. Nu mai este vorba acum despre 
"disidenţă", în înţelesul ideologic al termenului, ci despre un adevărat act 
de eroism! Afirmaţia pare exagerată, dar numai pare aşa. Căci - sub 
asediul mediocrităţii, al analfabetismului, al prostului gust, al pervertirii 
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valorilor, al modelelor (şi modelor) contrafăcute, al diplomelor tipărite pe 
bancnote, al specialiţtilor calificaţi în talk-showri, al precupeţelor cu 
veleităţi didactice, al belferilor spoiţi cu funcţii etc. - este chiar periculos 
să te mai ocupi de cultură.  
 Dacă ar fi numai indiferenţă la mijloc, tot ar mai merge. Târâş-
grăpiş, cu bani puţini, deseori din buzunarele cârpite ale pasionaţilor, încă 
se mai încropeşte câte ceva. Şi nu mă refer aici la zona "spectacolelor", 
ca să detaliez (şi să previn contra-argumentele care mi-ar veni din această 
direcţie), activităţi încă susţinute şi acceptate atâta vreme cât pot fi 
confundate cu marele spectacol în care trăim şi pot aduce "aplauze". Mă 
refer la faptul de cultură minimal şi personal, acela care pune temelie 
gustului şi comportamentului social: lectura, educaţia muzicală, educaţia 
vizuală ş.c.l. Lucrurile astea chiar sunt întâmpinate cu ostilitate şi nu mă 
miră să văd cum "datul cu tifla" intelectualilor şi artiţtilor de la nivel 
oficial (administrativ) reverberează în atitudinea spaţiului public, 
subminând cu un grad ridicat de risc condiţia acestora. 
 Ştiu că mi se poate replica perspectiva "învechită" asupra 
conceptului de cultură, că lumea se schimbă şi că discutăm acum despre 
o "cultură de tip nou" (tehnologii, marketing, interfaţă ş.a.m.d.). 
Baliverne rezultate din studiul sociologic al efectelor şi nu al cauzelor. 
Tocmai aici e buba: interesul focalizat pe (re)massificarea culturii 
coincide suspect cu re(neo)tribalizarea. Evident, cu mijloace superioare 
(moderne). Or, după faza primară (ca să nu spun primitivă) şi colectivă, 
cultura s-a emancipat şi rafinat exact prin trecerea la un proces 
individual. Aşadar, "rezistenţa prin cultură", astăzi, înseamnă a te opune 
pe cont propriu consumului, superficialităţii, confuziei, relativismului, 
diletantismului, politicului şi vulgarităţii din lumina reflectoarelor! (E.N.) 

 
Dacă e Andrei Dăscălescu, e “Filmul de Piatra” 

  
         Festivalul “Filmul de Piatra” a avut loc la Piatra Neamţ în 
weekend-ul 2-4 septembrie şi a adunat sub tutela sa filme, muzică şi artă 
urbană. Locurile de desfăşurare au fost unele inedite: terenul de sport al 
Colegiului Naţional Calistrat Hogaş şi platoul de pe muntele Cozla.  
         Prima seară de festival a avut loc la “Hogaş” şi a fost deschisă de 
un concert acustic susţinut de trupa Grind 25 din Piatra Neamţ, după care 
au urmat trei filme. “Din dragoste cu cele mai bune intenţii” (pentru care 
regizorul Adrian Sitaru care a obţinut deja două premii importante la 
festivalul de la Locarno pentru cea mai bună regie şi pentru cel mai bun 
actor în rol principal, Bogdan Dumitrache), “Constantin şi Elena”, al 
doilea film al serii, este documentarul care i-a adus regizorului şi 
producătorului acestui festival, Andrei Dăscălescu, premiul pentru debut 
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la TIFF 2009, seara fiind încheiată cu filmul “De partea cealaltă” a lui 
Fatih Yakin.  
        A doua seară şi cea mai aglomerată, a început cu un concert live al 
trupei Sideways din Piatra Neamţ, urmat de filmul lui Marian Crişan, 
“Morgen”, propus la premiile Oscar în 2011 pentru cel mai bun film 
străin. La cum a arătat filmul şi la cum au fost reacţiile de după, putem 
pune un pariu pentru succesul acestuia. În program a mai fost si filmul 
“Priceless”, un film franţuzesc care ne-a conturat un cadru boem, tipic 
parizian împletit cu umor de cea mai bună calitate. Proiectul “Shukar 
Collective” a fost schimbarea la faţă a serii de festival făcând tranziţia de 
la mainstream-ul reprezentat de filme la underground-ul reprezentat de 
Matze, un dj mai sofisticat care a întreţinut atmosfera până zori cu 
muzică şi proiecţii vizuale.     
        Ultima seară de festival s-a ţinut pe platoul de pe muntele Cozla, 
ceea ce a însemnat şi plimbarea cu telegondola sponsorizată de Primăria 
Piatra Neamţ. Acolo a aşteptat trupa Partizan cu “Artan” în frunte, care 
au susţinut un concert de zile mari (ca să nu zic de … nopţi mari!). Cei de 
la “Partizan” n-o să uite prea lesne noaptea, căci după aproape două ore 
de cântat, publicul i-a ţinut într-o antrenantă captivitate, nelăsîndu-i să 
coboare de pe scenă. Seara a continuat cu filmul “Periferic”, o 
transpunere din categoria celor care te şocheaza nu numai prin poveste şi 
acţiune, dar şi prin chipurile greu de trecut cu vederea ale personajelor 
care exprimă dramatism prin fiecare gest. Festivalul s-a încheiat cu 
proiecţia filmului “Life in a day” o producţie care adună laolaltă, 
simbolic, o zi din viaţa oamenilor de pe întreg mapamondul.  

Pe perioada celor 3 zile de festival au fost organizate târguri 
hand-made, unde tineri talentaţi au expus şi vândut bijuterii şi articole 
lucrate manual sub genericul: “Ce-şi face omul cu mâna lui e artă 
curată”. O noutate faţă de celelalte ediţii ale festivalului a fost 
“Allkimik”-ul care a constat într-un atelier de fotografie clasică asemeni 
celei din secolul XIX.  

Concluzia? Andrei Dăscălescu a reuşit să facă cu fonduri puţine 
un festival memorabil în multe dintre secvenţele sale.  

Replica manifestării, auzită la coadă la telegondolă, unde două 
venerabile pensionare aşteptau cuminţi să urce pe munte: “Dacă de 23 
august n-am avut telegondolă gratis, bine că ne dau măcar acuma, la 
carnavalul de film …!”.  

Şi dacă un carnaval înseamnă bucurie, atunci a fost, cu adevărat, 
carnaval. 

 
(Vlad Alui Gheorghe) 
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Despre “pilduitorul” Grigore Caraza 

 
          La rubrica “Semne de carte”, din “România literară”, nr.36, 
Gheorghe Grigurcu scrie despre “Aiud însângerat”, volumul zguduitor al 
lui Grigore Caraza, unul dintre supravieţuitorii dar şi dintre 
“mărturisitorii” închisorilor comuniste. Şi spune Gheorghe Grigurcu: “O 
figură legendară a detenţiei în temniţele comuniste: Grigore Caraza. Fiu 
al ţinuturilor nemţene, d-sa a însumat 21 de ani de puşcărie şi 2 ani de 
domiciliu forţat, ceea ce reprezintă un dramatic record. Amintirile lui 
Grigore Caraza poartă aşadar girul unei experienţe ieşite din comun. 
Dar ele nu constituie, în senzaţionalul lor neguros, în aparenţa de 
neverosimil pe care-l capătă, mărturia unui caz izolat, ci înfăţişează în 
genere suferinţa deţinuţilor politici din ţara noastră, în contextul 
suferinţelor întregii ţări comunizate. Ne oferă un eşantion, e drept, unul 
dintre cele mai expresive, al unei situaţii echivalate, fără exagerare, cu o 
bolgie infernală. Referindu-se la anii 1962-1964, pe care i-a petrecut în 
închisoarea Aiudului, autorul mărturiseşte cu litere incandescente: 
„Pentru toţi cei care au refuzat reeducarea, (aceasta) a reprezentat cea 
mai crîncenă anticameră a iadului, acolo unde mii de oameni aruncaţi 
trebuiau să fie ucişi lent, în chinuri care depăşeau cu mult metodele 
Inchiziţiei”. Mîncarea pe o zi nu depăşea 600 de calorii, adică un sfert 
din normalul ce se cuvenea unui adult. Frigul se întîmpla să fie atît de 
cumplit, încît tineta sau vasul cu apă îngheţau în celule. Între orele 5 
dimineaţa şi 10 seara, cei închişi nu aveau voie să se aşeze pe pat ori să 
se sprijine de perete, obligaţi a se mişca maşinal într-un spaţiu ce nu 
depăşea 2 metri pătraţi. Ocările, bătăile, torturile erau la ordinea zilei. 
Ce ar fi putut fi, în atari condiţii de exterminare, „reeducarea”? 
Forjarea de către torţionari a „omului nou”: „«Omul nou» dorit de 
aceştia era o simplă piesă de şah pusă la dispoziţia celui care joacă, era 
un animal care putea fi dus de funie direct la abator pentru a fi 
sacrificat. Comuniştii urmăreau ca toţi acei care erau cineva în viaţă, 
care aveau o personalitate distinctă, un punct de vedere, un sprijin pe 
verticală – în Dumnezeire – să fie reduşi la zero”.  
Fireşte, erau vizate cu precă- dere personalităţile de valoare, 
caracterele, pentru a fi lichidat obstacolul întruchipat de conştiinţa 
acestora, dar şi pentru a da un semnal negativ întregii obşti, pentru a o 
transforma mai lesne într-o turmă obedientă. Sinistra „reeducare” n-a 
avut loc doar la Piteşti, unde a fost demarată de către patibularul 
Ţurcanu, ci şi în alte penitenciare, nu o dată cu concursul unor deţinuţi 
beneficiind de o remarcabilă dotare intelectuală, care au acceptat însă a 
se pune la dispoziţia schingiuitorilor, între care o foarte cunoscută figură 
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a ierarhiei bisericeşti actuale şi, se pare, un ilustru teoretician literar. 
Cu abilitate, Securitatea apela la un set larg de mijloace de convingere, 
de la promisiunea unui regim mai puţin sever în detenţie pînă la 
eliberare, fără a uita să apese pe clapele sentimentale, evocînd 
suferinţele familiei lovite de durerea despărţirii. Unii au cedat ispitei. Şi 
nu doar cei ce păreau mai vulnerabili. Persoane care au avut la un 
moment dat tăria de a susţine moralul altora în momentele dificile, au 
acceptat şi ele compromisul. Aici ne amintim cu strîngere de inimă de 
cedările la care au consimţit cîţiva dintre intelectualii noştri de prim-
plan, care s-au impus prin activitatea lor după „eliberarea” din 1964… 
Organele represive aplicau străvechiul dicton Divide et impera. 
Strădania lor de a obţine declaraţii de solidarizare urmărea un dublu ţel: 
pe de-o parte să-i anihileze moralmente pe cei cooperanţi, pe de alta să-i 
demoralizeze pe ceilalţi, în nădejdea că tot mai multe conştiinţe se vor 
lăsa racolate. Însufleţit de o neclintită credinţă în Dumnezeu, Grigore 
Caraza va fi realizat Răul unui asemenea fenomen în sens teologic: 
„Esenţa Răului ce domină în lume constă în înstrăinarea reciprocă şi 
dezbinarea tuturor existenţelor, în a le opune şi exclude reciproc” 
(Vladimir Soloviov). Eroicul Caraza a făcut parte din rîndul celor foarte 
puţini care nu s-au lăsat îngenuncheaţi de operaţia „reeducării”. Nu 
numai că şi-a reafirmat mereu crezul civic şi mistic, dar a săvîrşit şi un 
gest nemaiauzit: a refuzat să iasă din închisoare în 1977, deci într-o 
perioadă cînd regimul pretindea că a renunţat să mai aibă deţinuţi de 
conştiinţă. În mediul anost în care ne mişcăm, nu ne rămîne decît să ne 
întoarcem la figurile curajului dus pînă la sacrificiu dintr-o epocă ce s-a 
încheiat şi nu prea, odată cu răsturnarea dictatorului. În rîndul lor se 
cuvine să stea neapărat pilduitorul Grigore Caraza.”  Subscriem. 

 
 

Topul cărţilor proaste 
 

LOCUL  I  –  II  -  III 
Categoria „Prostia dacă nu-i fudulă, nu-i sătulă” 

 
          Nu întotdeauna ideile mari nasc rezultate pe măsură. Mai mult, nu 
întotdeauna rezultatele onorează cauza pentru care au apărut pe lume. Un 
exemplu îl reprezintă volumele „Imnurile Terrei. Uniunea Europeană” şi 
„Imnurile Terrei. Europa”, apărute la Editura „Ştefan” din Bucureşti sub 
coordonarea lui Victor Nicolăiasa, în traducerea garantată de Victor 
Nicolăiasa, Anca Nicolescu, Anca Oprea şi alţii. Cărţile sînt adevărate 
porţii de “varză de Bruxelles” care adună traduceri inepte, informaţii de 
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pe “goagăl”, vorba lui Vanghelie şi versuri proaste, dar proaste rău!, 
semnate de “coordonator”, care sînt un fel de dedicaţii personale făcute 
imnelor masacrate. Dacă ambasadele ţărilor europene prezente în cele 
două cărţi ar citi în litera şi în spiritul lor textele “transpuse” în română, 
am avea parte de un lung şir de scandaluri diplomatice.  
          Şi pentru ca un eşec să împrăştie stropii cît mai mult jur, împrejur, 
iar “rahatul să aibă moţ”, vorba luxrmburghezului, “cuvîntul înainte” la 
volumul „Imnurile Terrei. Uniunea Europeană” este asigurat de 
comisarul (fost?) al Uniunii Europene pentru multilingvism, românul 
Leonard Orban care foloseşte o limbă română tradusă, parcă, din română 
în română cu “un motor de căutare” de pe internet: “Într-o aşa colecţie 
de epice şi poeme, fiecare cântec cu semnificaţia sa particulară şi istoria 
sa ne stârneşte curiozitatea.  Fiecare ne spune o poveste despre naşterea 
naţionalismului, a naţiunilor care au înflorit sub idealuri de patriotism şi 
libertate, punând bazele unor state moderne care acum formează 
Uniunea Europeană.” Măi, tată, cred că ai pus şoferul să-ţi scrie 
“cuvîntul înainte” şi el era, sigur, chinez ungur din Seychelles!  
          Să exemplificăm, spre bucuria comisarului nostru european, cu 
traducerea Marseillaise-ei, imnul Franţei, pe care, în acelaşi spirit 
intelectual înalt, parlamentarul european Gygy Becali, o numea 
“Maseuza”, demonstrînd că politica europeană actuală se face după 
principiul multicultural şi globalist, “a tunat şi i-a adunat”: Haideţi, copii 
ai patriei/ Ziua gloriei a venit!/ Contra noastră, de la tiranie/ Steagul 
însângerat este ridicat!/ Steagul însângerat este ridicat!/ Ascultaţi în 
câmpii/ Mugind aceşti soldaţi feroce?/ Ei vin până în braţele noastre/ 
Pentru a sugruma fiii şi soţiile noastre.// Refren: La arme, cetăţeni!/ 
Formaţi batalioane!/ Să mergem, să mergem!/ Ca un sânge impur/ Să nu 
adape pământurile noastre// Ce vrea această hoardă de sclavi,/ De 
trădători, de regi, de intriganţi?/ Pentru cine sunt piedicile josnice,/ 
Aceste fiare pregătite de mult timp?/ Aceste fiare pregătite de mult timp?/ 
Francezi! Pentru noi, ah! Ce ultragiu!/ Ce transformări trebuie să 
implice;/ Despre noi se gândeşte/ Să nu întoarcă la sclavia veche! Etc. 
Imnul Sloveniei, de exemplu, este unul mai vesel, dar în traducere devine 
comic rău: “Să trăiască toate popoarele,/ care cu nerăbdare aşteaptă 
ziua,/ când soarele merge,/  cearta va fi alungată din lume,/ astfel ca 
omul nostru/ să fie liber fiecare,/ nu duşman,/ ci numai vecin va fi cel de 
lângă tine.” Să ne mai mirăm, astfel, că francezii îi alungă pe ţigani şi pe 
cerşetorii români din Paris? Cred că au citit şi au înţeles cum le-a fost 
parodiat imnul, în traducere ... ! Şi, dacă e să ducem mai departe gîndul, 
să nu ne mirăm dacă într-o dimineaţă ne trezim cu trupele statului San 
Marino la graniţă (opt persoane) sau ce cele ale Maltei (unsprezece 
persoane), cerînd satisfacţie pentru masacrarea imnului.  



 258

      Contribuţia coordonatorului Victor Nicolăiasa este şi ea pe măsura 
traducerilor, în tonul cărţilor, versurile personale intercalate fiind un fel 
de “Oda bucuriei” cîntată la fierăstrău la gura metroului, de un grup de 
aurolaci care au primit marfă proaspătă: “Solemn, manifestând slãvire,/ 
Emoţiei de neam impuls,/ Lejer şi preamãrind iubire/ La pas egal cu 
orice puls// E imnul – spiritul avânt,/ Entuziasm, eres, cuvânt...// Îndemn 
de luptã-n simţ, în muncã,/ Chiar sacrificiu creator,/ O emulaţie de 
stâncã,/ Elan de suflet dus fior...// Familiei un dat de-a fi/ Şi tot ce-
nseamnă a iubi...// Naţionala unitate/ Din demnitate izvorând.../ O fermã 
stare de dreptate,/ Din ea voinţã-n primul gând...// Din toleranţã of 
curmat –/ Model uman demn de urmat...”. (Întîia mărturisire). Şi ca să 
mai aducem un argument pentru faptul că podiumul de la “topul cărţilor 
proaste” la această ediţie este ocupat integral de volumele pomenite mai 
sus plus de autorul lor, mai luăm un poem semnat de acelaşi Victor 
Nicolăiasa întrebîndu-ne, totuşi, dacă la MAE al nostru există şi ceva 
indivizi alfabetizaţi care să reacţioneze la asemenea iniţiative care 
angajează (chiar şi) statul român: „Suntem martori la istorii/ Noi, urmaşii 
celor care/ Drept trăit-au la victorii/ Şi-n necaz dreaptă purtare! // 
Suntem toţi deschişi credinţei –/ Cu sau fără libertate,/ Liberi însă 
neputinţei / De nădejde, nici departe!/ În acordul siguranţei/ I se dă spre 
veci a duce / Şi, natalul, când străluce/ Sentimentul toleranţei// Pe o 
Terră mângâiată/ De o soartă în onoare/ Pentru patrii fără pată/ Şi cu 
rosturi în hotare…”. Nasol! 

(Alaric) 
 
 

Concursul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru” 
 
Concursul de poezie purtând numele marelui poet Grigore Vieru se 

desfăşoară în cadrul Festivalului  Internaţional de Poezie „Grigore 
Vieru”, editia a III-a, care va avea loc în perioada 26 – 29 octombrie 
2011 la Chişinău şi Iaşi, în organizarea Asociaţiei Culturale FEED 
BACK Iaşi, în parteneriat cu Primăria Iaşi, Primăria Chişinău, Ministerul 
Culturii, Editura „Princeps Edit”, Muzeul Literaturii Române Iaşi. 

Concursul îşi propune descoperirea şi sprijinirea tinerilor poeţi de 
limbă română din România, Republica Moldova şi din toată diaspora. 

Pot participa tineri poeţi până la 30 de ani, care nu sunt membri ai 
Uniunii Scriitorilor din România sau ai altor uniuni de creaţie şi care nu 
au volume individuale publicate. 

Manuscrisele, constând într-un volum de autor care nu trebuie să 
depăşească 100 pagini, scrise pe computer, corp 14, în două exemplare, 
se vor trimite pe adresa: Asociaţia Culturală FEED BACK Iaşi, Str. 
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Păcurari nr 4, Cod 700115, Iaşi, jud. Iaşi, până la data de 15 octombrie 
a.c., data poştei. 

Lucrările se vor juriza după un motto la propria alegere a 
concurentului şi care va fi trecut pe plicul de pus la poştă şi pe fiecare 
pagină prezentată în concurs. Lucrările vor fi însoţite de un plic închis ce 
se va introduce în plicul mare cu lucrările şi va purta acelaşi motto, iar 
înăuntru datele personale ale concurentului: numele, data naşterii, 
profesia, adresa exactă, telefonul, e-mailul şi o scurtă prezentare a 
activităţii literare. Pe plicul mare, în loc de numele şi adresa 
concurentului se va trece doar motto-ul. 

Juriul, format din personalităţi marcante ale literaturii din România 
şi Republica Moldova , va acorda următoarele premii: Marele Premiu 
„Grigore Vieru”- constînd în publicarea volumului în 300 exemplare; 
Premiul I  -  500 lei; Premiul II – 400 lei; Premiul III – 300 lei; 1 
Menţiune – 200 lei. La acestea se vor adăuga premiile unor importante 
reviste literare din România şi Republica Moldova. Grupajele de poeme 
premiate vor fi publicate în Cartea festivalului. 

 
 

Cu blestemele la USR 
 
Recent a fost primit în USR poetul nemţean Cezar Ţucu, cel care 
îngrijeşte (şi) memoria culturală a lui I. I. Mironescu, la Tazlău. Cum e 
autor al cîtorva cărţi de “blesteme” ne şi întrebăm cam ce ar fi păţit 
comisia de validare dacă nu îl trecea … ! Că blestemele spuse cu talent se 
prind … !  
 

 
„Porni Luceafărul ...”, dar şi cînd se opri ...! 

 
              Juriul celei de a XXX-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie 
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, 
întrunit în ziua de 15 iunie 2011, format din: Cassian Maria Spiridon, 
Lucian Vasiliu, Daniel Corbu, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, George 
Vulturescu, Luigi Bambulea, Adi Cristi, Nicolae Panaite, Liviu Ioan 
Stoiciu, Ioan Radu Văcărescu, Ioan Moldovan, Paul Aretzu, Dumitru 
Augustin Doman, Virgil Diaconu, Vasile Spiridon, Mircea A. Diaconu, 
Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Sava, Radu Florescu, Sterian Vicol, 
Florina Zaharia, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Dumitru Ţiganiuc, 
secretariat Nicolae Corlat, avîndu-l ca preşedinte pe Cassian Maria 
Spiridon, a decis acordarea următoarelor premii: Secţiunea CARTE DE 
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DEBUT: Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii 
Scriitorilor din România - Andrei P. Velea, pentru cartea Gimnastul fără 
plămâni, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, 2010; 
Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova – Adrian Diniş, pentru 
cartea Poezii odioase de dragoste, Editura Vinea, Bucureşti, 2010. 
Secţiunea manuscrise: Premiul Editurii Junimea, Iaşi, al revistei „Dacia 
liteară” şi „Familia” – Rodica Şinca din Sibiu; Premiul Editurii revistei 
„Convorbiri literare”  şi al revistei „Convorbiri literare” – Alexandru 
Maria, din Galaţi; Premiul Editurii Princeps Edit şi al revistei Feed back 
– Diana Frumosu, din R. Moldova; Premiul Editurii „24 de ore” şi al 
suplimentului cultural al cotidianului „24 de ore” „Symposion” – Ioana 
Miron, din Botoşani; Premiul Editurii Alfa din Iaşi şi premiul revistei 
„Cronica veche” – Silvia Goteanschii, din R. Moldova; Premiul Editurii 
Vinea şi al revistei „Ateneu” – Răzvan Buzilă din Botoşani; Premiul 
revistei „Poesis” – Sebastian Liviu Clisu, din Târgu Jiu; Premiul revistei 
„Viaţa Românească” – Raluca Mihaela Şişu, din Craiova; Premiul 
revistei „Verso”  - Alexandra Cârstean , din Suceava; Premiul revistei 
„Bucovina literară” – Daniela Varvara, din Corbu, Constanţa; Premiul 
revistei „Euphorion” – Irina Maria Stoleru, din Botoşani; Premiul revistei 
„Poezia” – Alexandra Lazăr Aioanei, din Suceava; Premiul revistei 
„Argeş” – Bogdan Sebastian Filipescu, din Piatra Neamţ; Premiul 
revistei „Conta” – Ioana Pruteanu, din Botoşani; Premiul revistei „Porto 
Franco” – Sabina Bălan, din Botoşani; Premiul revistei „Cafeneaua 
literară” – Maricica Frumosu, din R. Moldova; Premiul revistei „Ramuri” 
-  Adrian George Matus, din Satu Mare; Premiul revistei „Hyperion” – 
Alexandru Stan, din Suceava; Premiul revistei „Dunărea de Jos” – Mirela 
Ciolacu, din Vaslui; Premiul revistei „Ţara de Sus” – Corina Zaharia, din 
Botoşani, Simona Raluca Buiciuc, din Botoşani şi Otilia Oniciuc, din 
Botoşani. Secţiunea „Interpretare critică a operei eminesciene”: Premiul 
revistei „Convorbiri literare” – Raluca Fodor, din Suceava; Premiul 
revistei „Dacia literară” – Daniela Paula Epureanu, din Botoşani; Premiul 
revistei „Feed back” – Daniela Varvara, din Corbu, Constanţa; Premiul 
revistei „Poesis” – Roxana Alexandra Lazăr, din Braşov; Premiul revistei 
„Hyperion” – Antoneta Alexandra Atanasiu, din Iaşi; Premiul revistei 
„Poezia” – Cristina Gabriela Nemeş, din Bălan, Harghita. 
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Un calendar 
al personalităţilor din Neamţ 

(sintetic; continuare din numărul trecut) 
 
IULIE   
 
■ 1/1952 – n. Dan  Ailincăi, la Negreşti, Neamţ. Inginer, profesor, 
publicist. Liceul „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ, Facultatea de 
Metalurgie, Bucureşti. Funcţionar la Roman. Piese de teatru,: „Garoafe 
de Trinidad” (1977), „Repetiţie generală” (1979), „Un idol cu picioare de 
lut” (1980). A lucrat în presă (1990-2000), radio şi tv. Romanul „Fiasco” 
(1981). 
■ 1/1947 – n. Dan Verona (la naştere, Nicolae Creţu), la Luncani, 
Mărgineni, Bacău.. Poet, prozator, traducător. Elev la Casa de Copii şi la 
Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ. Facultatea de Filologie, Bucureşti 
(1972), Facultatea de Teologie (2003). Redactor la Radiodifuziunea 
Română. Cursurile de vară de la Marly-le-Roy (Franţa). Debut, cu versuri 
în ziarul „Flacăra”, Piatra-Neamţ (1964), editorial, cu „Nopţile 
migratoare”, poezie (1972). Membru U. S.  (2002). Alte volume: „Zodia 
măslinului”; „Cartea runelor”;  „Daţi ordin să înflorească magnolia”; 
„Viaţa la treizeci şi trei de ani”; „Îngerii chilugi” ş. a. 
■ 3/16/1886 – Ion D. Ştefănescu, la Poeni, Teleorman (d. 1. 07. 1981, 
Iaşi, înmormântat la Agapia). Istoric de artă, cu o bogată activitate de 
cercetare în Judeţul Neamţ. Facultatea de Litere  şi Filozofie şi Facultatea 
de Drept. Căsătorit cu Margareta, fiica lui Vlahuţă. Profesor de istoria 
artei la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, doctorat la Sorbona. 
Susţine cursuri universitare la Atena, Paris şi Bruxelles. Membru al U. A. 
P. din România. Numeroase lucrări în limbile română şi franceză.  
■ 3/1949 – Florin-Mircea Zaharescu, la Sibiu. Stabilit la Roman. 
Şcoala Populară de Artă, cursuri la  Institutul „Nicolae  Grigorescu”. A 
frecventat atelierele ale unorsculptori.. Membru U. A. P. Expune la: 
Bacău,. Constanţa, Roman, Piatra-Neamţ. Bursă de studii la Paris. 
Sculptură monumentală („Roman Muşat”, în Roman). 
■ 3/1953 – n. Luminiţa Cojocaru-Urbaczek, la Piatra-Neamţ (d. 14. 03. 
1997, Piatra-Neamţ). Când era elevă, a frecventat Cenaclul „Calistrat 
Hgaş”, Piatra-Neamţ. Poezia sa a fost apreciată de Adrian Alui 
Gheorghe, Dan-Silviu Boerescu, Constanţa Buzea, Daniel Corbu, Ion 
Cristoiu, Cristian Livescu, Vasile Spiridon ş. a. Scrieri: „Cenuşi pe 
Golgota”, 1992; „Numele care mi se cuvine”, 1996; „Ştreanguri de vânt”, 
1997.  
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■ 4/1896 – n. Mihai Onofrei, la Băreşti, Iaşi (d. 1975, Bucureşti). 
Academia de Arte Frumoase, Iaşi. Cu sprijinul lui G. T. Kirileanu, Socrat 
şi G. D. Lalu, pleacă la Academia din Paris. Aici va expune după război, 
apoi la Budapesta (1947) şi la Bruxelles (1968). Este autorul 
altoreliefului ce-l reprezintă pe Calistrat Hogaş şi al basoreliefurile lui 
Ion Negre şi Mihai Stamatin, fixate în fundalul ansamblului monumental 
flancat de scările care duc spre intrarea Colegiului Naţional „Petru 
Rareş”, realizat de sculptorul Vincenzo Puschiasis (27 iunie 1926).  
■ 4/1911 – n. Miron V. Şoarec, la Piatra-Neamţ (d. 1988, Cluj), prof. 
univ. dirijor. Liceul „Petru-Rareş”, Conservatorul de Muzică, Bucureşti. 
Numeroase concerte simfonice în ţară şi peste hotare. În 1943 a dirijat 
Orchestra Filarmonicii din Iaşi, cu ocazia inaugurării Teatrului din 
Piatra-Neamţ. Scrieri: „Manual pentru pian” şi „Prietenul meu Dinu 
Lipatti”.  
■ 4/1923 – n. Haralamb Zincă (pseud. lui Hary Zilberman), la Roman 
(d. 24. 12. 2008, Bucureşti). Ucenic într-o frizerie (la 11 ani), băiat de 
prăvălie, comunist în ilegalitate, ca şi tatăl său. Participă la războiul 
antihitlerist. Ajunge văcar şi cioban în Uzbekistan, iar în 1945, solicită să 
fie repatriat. Bibliotecar la ARLUS, activist de partid şi de sindicat, elev 
la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu” (1950-1951), redactor-şef 
adjunct la „Tânărul scriitor”, „Luceafărul”, redactor la „Viaţa 
românească”, secretar de redacţie la „Gazeta literară”, director al Casei 
U. S. (1967). 
■ 6/1896 – n. Jean Mihail, la Hăluceşti, Roman (d. 12. 03. 1963, 
Bucureşti). Regizor de film. Liceul „Roman-Vodă”. Studii în domeniul 
cinematografiei în Germania şi Franţa. Pionier al artei cinematografie 
româneşti. Filme: „Ţigăncuţa din iatac”, debut (1923), „Parada 
melodiilor”, „Rapsodia rustică”, „Râpa dracului” (1957). Cartea „Filmul 
românesc de altădată” (1967).   
■ 6/1906 – n. Florin V. Şoarec, la Piatra-Neamţ (d. 12. 05. 1925, 
Tarcău, Neamţ). Liceului „Petru-Rareş” din Piatra-Neamţ. În timpul 
studiilor secundare se afirmă în viaţa culturală a şcolii şi a oraşului, ca 
poet, pictor, violonist. Colaborează la „Reformatorul”, „Biruinţa”. Poezia 
„Odă la Tarquins” apare, postum, în „Pe drum”, revistă literară, artistică 
şi socială (2/1926), Piatra-Neamţ. 
■ 6/1935 – n. Ionel Miron, la Ivăneşti, Vaslui. Prof. univ. dr., cercetător 
ştiinţific. Facultatea de Ştiinţe Naturale, Iaşi. A lucrat la Staţiunea 
Pângăraţi, la „Stejarul”, apoi, cercetător principal  la Staţiune 1 CAS 
Potoci, Neamţ. Profesor la Universitatea, Iaşi şi la Universitatea Paris 7. 
Specializare în străinătate. Membru al unor societăţi ştiinţifice. Studii şi 
invenţii, în colaborare („Biotehnologia de creştere a păstrăvului în vivere 
flotabile pe lacuri”). Medalia de Bronz la Salonul de la Nürnberg, 
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Germania (1993). 
■ 6/1936 – n. Laurenţiu Tărniceru, la Gârcina, Neamţ (d. 20. 12. 1994, 
Piatra-Neamţ). Şcoala Profesională, Făgăraş (1957), tehnician la 
Combinatul de Îngrăşăminte Azotoase din Săvineşti. A frecventat 
Cenaclul literar „Petrodava” şi a publicat poezii în: „Ceahlăul”, 
„Ateneu”, „Cronica”, „Convorbiri literare”, „Luceafărul”. Cărţi de 
poezie: „Intonaţii”, „Şi toamna uită”, „Noaptea expierii”. 
■ 6/1958 – n. Adrian Alui Gheorghe, la Topoliţa, Neamţ. Facultatea de 
Filologie, Iaşi. Profesor, ziarist, director de muzeu, consilier, consilier 
şef, director al Direcţiei pentru Cultură Neamţ, deputat. Doctor în 
filologie. Cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ. Colaborează 
la cele mai importante reviste din ţară. Iniţiator al mai multor publicaţii 
literare din Neamţ („Antiteze”, „Caietele de la Durău”, „Conta”, 
„Meridianul Ozana”). Distins cu Premiul Naţional al U. S. R pentru 
volumul de poezie „Îngerul căzut” în anul 2001 şi cu Ordinul Meritul 
Cultural, în grad de Cavaler (2000) şi în Grad de Ofiţer (2010). Membru 
fondator al Colocviilor Naţionale de Poezie şi al Concursului Naţional de 
Poezie „Aurel Dumitraşcu”. A publicat aproape 30 de cărţi din creaţia 
proprie (poezie, proză, teatru, publicistică) şi a îngrijit multe cărţi 
postume ale lui Aurel Dumitraşcu, Eduard Covali, Mihai David-
Ghindăoani, Maria Anegroaie. Opera sa este tradusă în limbile franceză, 
engleză, maghiară, rusă, albaneză, suedeză, germană, arabă ş.a. 
■ 9/1841 – n. Barcan Nicolae, la Bărcu, Români, Neamţ, (d. 1912, 
Piatra-Neamţ), învăţător la Gârcina. Înfiinţează Şcoala de Cântăreţi şi 
pune bazele corului bisericesc de la Biserica Domnească „Sf. Ioan” din 
Piatra-Neamţ, împreună cu T. V. Ungureanu şi Zaharia Zapisescu (1869).  
■ 9/1946 – n. Mircea-Răzvan Ciacâru, la Cluj. Facultatea de Desen, 
Secţia Pictură (1973). Expoziţii personale la Piatra-Neamţ (1974-2008), 
Hanul cu Tei, Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Bucureşti (1981-1983), 
Tel Aviv (1985), Almere – Olanda (1996), Frankfurt pe Main (1996). 
Expoziţii de grup şi colective la Timişoara, Arad, Turnu Severin, Iaşi 
((1970-1973), Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ (1976-2007), 
Expoziţia „Voroneţiana”, Suceava (1979, 1980), Expoziţii interjudeţene: 
Braşov (1980), Suceava (1981), Galeria „Apollo” (2007), Expoziţia 
omagială „Teatrul Tineretului la 50 de ani” (2008), Expoziţie de grup la 
Bruxelles (2007). În colecţii particulare şi de stat în ţară şi străinătate.  
■ 10/1927 – n. Iustin Bălan, la Hangu, Neamţ (d. 3. 10. 1999). Liceul 
„Petru Rareş”, Facultatea de Agronomie, Iaşi. Director al Direcţiei 
Generale a Rezervelor de Stat. Corespondent la: „Ora”, „Jurnalul 
Naţional”, redactor la „Oglinda Nemţeană” şi „Oglinda” din Bucureşti 
(1995-1996). Redactor la „Ţara Hangului”. Volumul „101 trageri de 
limbă” (interviuri), 1999. 
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■ 12/1929 n. Angela Baloch, la Ceahlău, Neamţ. Institutul „Nicolae 
Grigorescu”. Debutează la Saloanele de Desen şi Gravură Bucureşti 
(1957). Participări la secţiunea de tapiserie la expoziţiile naţionale. 
Inclusă în selecţii de artă românească, în Cehoslovacia, Rusia, Olanda, 
Germania, SUA, Cuba. 
■ 12/1961 – n. Emilia Ţuţuianu-Dospinescu, la Râşca, Suceava. 
Psiholog, poetă, editor. Liceul „Roman-Vodă”, Facultatea de Filozofie. 
A fondat Editura „Muşatinia”, la Roman. Lucrează la Biblioteca 
Municipală şi este redactor la revista „Melidonium” din Roman. Scrieri: 
„Flori de măr”, „În amurg”.  
■ 13/1905 – d. Panaite Donici, la Roman (n. 1825, Burueneşti, Roman). 
Inginer, om politic, publicist. Academia Mihăileană. Studii la Paris. 
Ministru al Lucrărilor Publice din Moldova. Scrieri: „Calendarul 
Bisericii din Răsărit în stil vechi şi stil nou” (1898), „Cuvântul 
defunctului P. D. la sfinţirea bisericii făcută de el în comuna Elisabeta, 
judeţul Roman” (1905) ş. a.  
■ 13/1936 – n. Ştefan Cucoş, la Bârlad (d. 22. 11. 1992, Bacău). Dr. în 
istorie (1983), Facultatea de Istorie, Iaşi. Profesor la Liceul din 
Comăneşti, apoi muzeograf şi director al Muzeului de Istorie din Piatra-
Neamţ (Complexului Muzeal). Participă la toate şantierele arheologice 
din Neamţ, scrie articole ştiinţifice apreciate în ţară şi străinătate. Scrieri: 
„Aşezările culturii cucuteni din România” (în colab.), 1985; „Faza 
Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei” (1999). Redactor 
responsabil la revistele „Memoria antiquitatis” şi „Carpica”. 
■ 14/1914 – n. Nichita Bistriceanu (pseud. lui Mihai Nichita) (d. 30. 12. 
1997, Piatra-Neamţ). Învăţător, ziarist. Şcoala Normală, Piatra-Neamţ. 
Ziarist la: „Flacăra”, „Steagul Roşu” şi „Ceahlăul”. A colaborat la 
Revista „Apostolul” (1938-1942). Membru în U. S. R. (1951). A făcut 
parte din Filiala Piatra-Neamţ a U. S. R., cu Dumitru Almaş, Har. 
Mihailescu, Lucian Mircea, B. Munte ş. a., punând bazele Cenaclului 
„Slova Nouă”. Volumul „Glasul sufletului meu. Poezii – jurnal de 
război”, postum, îngrijit de Emil Bucureşteanu. 
■ 15/1941 – n. Radu Zaharescu, La Şarul Dornei (d. 10. 02. 2003, 
Piatra-Neamţ), a fost profesor de limba şi literatura română la Colegiul 
Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ. Autor al cărţii de poezii şi 
aforisme, „Lume-n oglindă”. 
■ 15/1954 – n. Ioan Popei, la Agapia, Neamţ. Şcoala Populară de Artă. 
Expoziţii de grup şi tabere de creaţie. Pictură religioasă, cu care se afirmă 
în ţară şi în străinătate. Expoziţii: Franţa, Olanda, Australia, Austria, 
Germania, Ungaria. Lucrări în colecţii din Europa, Australia şi SUA. 
Marele Premiu al expoziţiei Taberei de Creaţie Botoşani, Premiul pentru 
Portret la Concursul „Arthur Verona” ş. a. 
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15/1957 – n. Răzvan Haritonovici, la Roman, Liceul „Roman-Vodă”, 
Facultatea de Mecanică, Iaşi. Inginer în Bacău (1982-1990), redactor-şef 
al publicaţiei „Pur şi simplu”, redactor al Revistei „Dracula”. Debut în 
„Opinia Studenţească” (1981), Colaborări: radio, „Academia Caţavencu”, 
„Ateneu”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Cuvântul”. A înfiinţat 
„Fantastic Magazin” (1991, Bacău) şi a participat la Cenaclurile 
„Quasar” (Iaşi) şi „Clepsidra” (Bacău). Cărţi: „Avertisment pentru 
liniştea planetei”; „O planetă numită anticipaţia”; „La orizont această 
constelaţie” ş . a. 
■ 16/1838 – n. Silvestru Bălănescu (Simion, la naştere), la Pângărăcior, 
Neamţ (d. 25. 11. 1900, Bucureşti), episcop, prof. univ. După ce s-a 
călugărit (1854), a urmat cursurile Seminarului de la Socola (prof. 
Melchisedec Ştefănescu), obţine diploma de candidat al Academiei 
Duhovniceşti din Kiev, numit prof. la Seminarul din Roman (1874), prof. 
şi apoi director la Seminarul Central din Bucureşti, arhiereu cu numele 
Piteşteanu (16. 09. 1879), decan al Facultăţii de Teologie din Bucureşti 
(1881-1883), din 10. 12. 1886, episcop de Huşi. A tradus „Curs de drept 
bisericesc”, „Teologia dogmatică ortodoxă” ş. a. 
■ 16/1970 – n. Ciprian Istrate, la Piatra-Neamţ. Facultatea de Teologie, 
Iaşi, Secţia Pictură Religioasă – Artă Sacră. Expoziţii la Centrul Culturii 
Franceze, Galeriile „Top Art”, „Vert”, „Lascăr Vorel” toate în Piatra-
Neamţ; Centrul Ecumenic Durău, Galeria „Ana” Bucureşti (1996-2008). 
A pictat 16 biserici şi 12 catapetesme în judeţele Iaşi, Suceava, Bacău, 
Neamţ, Harghita. Distincţii: „Cuvioasa Parascheva”, Patriarhia României 
(1999), „Stephanus Magnus Defensor Fidei Cristiani”, Iaşi (2002), 
Premiu la Bienala „Lascăr Vorel”. 
■ 18/1933 – n. Mihai Mancaş, la Dobreni, Neamţ. Liceul „Petru Rareş”, 
Facultatea de Filologie Bucureşti. Profesor la Bicaz şi Piatra-Neamţ. 
Deputat (1990). A debutat în „Iaşul Nou”. Colaborări; „Luceafărul”, 
„Aschi”, „Ateneu”. Cărţi: „Freamătul luminii” (colab. Dumitru Almaş, 
1958); „Iepurii de la Iepureni” (colab. Alexandrina Mancaş), „Sine ira”. 
Dramatizări dup Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu. Piesa de teatru 
„Oamenii apelor”. 
■ 19/1972 – n. Ana Vîrlan, la Piatra-Neamţ. Facultatea de Litere, Iaşi. 
Profesor la Liceul cu Program Sportiv distinsă cu Premiul Naţional 
„Gheorghe Lazăr”, III, (2008); coordonator al revistei şcolare „Ad 
Astra”. Cărţi publicate: „Anotimpul din noi”, 2003, „Durerea Somnului”, 
2007, şi „Din drag, cu dor..., 2009, „La izvoarele performanţei – file din 
istoria sportului şcolar la Piatra-Neamţ” (coord.) 2005, „Pe drumul 
performanţei” (editor-coord.), 2007; redactor la revista „Tradiţia 
Ortodoxă”; „Chipuri monahale de ieri şi de azi, istoricul Mănăstirii 
Brădiţel”, 2009.  
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■ 20/1939 – n. Mihail  Apăvăloae, la Avereşti, Ion Creangă, Neamţ. 
Facultatea de Biologie-Geografie, Iaşi. Cadru didactic (1957-1962); 
cercetător la Staţiunea de „Stejarul” Pângăraţi / Piatra-Neamţ (1967-
1999), peste 80 de lucrări ştiinţifice. Cărţi: „Piatra-Neamţ – studiu 
monografic”; „Biserica   Sfântul  «Ioan  Botezătorul» Mărăţei,  Piatra-
Neamţ (colab.); „Comuna Pângăraţi – studiu monografic” ş. a.  
■ 20/1945 – n. Elena Ionescu, la Comăneşti, Suceava. Dr. ing., 
cercetător ştiinţific. Facultatea de Chimie Industrială, Iaşi, Facultatea de 
Informatică, Bucureşti. Din 1967, la Institutul de Cercetări Săvineşti, iar 
din  1994, la „Plantavorel”, Piatra-Neamţ. 
■ 21/1856 – n. Carol Scrob, la Săbăoani, Neamţ (d. 17. 01. 1913, 
Bucureşti). Poet. Colaborări: „Literatorul”, „Revista literară”, „Universul 
ş. a. Scrieri: „Rime pierdute”, „Poezii complecte”, „De-ale inimei”, 
„Rouă şi brumă” ş.a. 
■ 21/1945 – n. Emil Creţu, la Piatra-Neamţ. Prof. univ. dr. inginer. 
Academia Militară, Facultatea Tehnică, Bucureşti. Membru al Societăţii 
Internaţionale de Inginerie Optică, Washington. Cărţi: „Optică tehnică. 
Teorie şi calcul”; „Aplicaţii în calcul şi proiectarea sistemelor optice”; 
„Aparate optice”; „Optica ondulatorie şi Fourier”; Două brevete de 
invenţii şi trei de inovaţii. 
■ 21/1959 – n. Dorin Ploscaru, la Podoleni, Neamţ. Facultăţile de 
Teologie din Bucureşti şi Iaşi (1993). Paroh la: Fundu-Herţei, Dorohoi, 
Mirceşti, Iaşi, Hlăpeşti, Neamţ, profesor la Seminarul Teologic, Baia-
Mare, inspector la Inspectoratul pentru Cultură Neamţ, paroh la Parohia 
„Sfânta Treime”, Vaduri II. Primele poezii, în „Luminiţa” şi 
„Cutezătorii”, apoi, în „Cuvânt şi suflet”. Debutat: „Să mori primăvara”, 
apoi „Sâmbăta lui Lazăr”, „Flaşneta”, „Peştele pe uscat”, „Peştele 
albastru”, „Aurora dreams”. 
■ 22/1922 – n. Gheorghe Broşteanu, la Tazlău, Neamţ. Inginer, 
publicist. Facultatea de Electrotehnică Bucureşti (1950). A lucrat în mari 
unităţi energetice şi în Minister. Articole şi studii în reviste de 
specialitate. Lucrări: „Protecţia şi automatizarea sistemelor electrice”, 
„Exploatarea instalaţiilor de protecţie şi automatizare ale sistemelor 
electrice”. 
■ 22/1955 – n. Grigore Agache la Gherăeşti, Neamţ. Institutul de Arte 
Plastice „Ion Andreescu”. Membru U. A. P. Expoziţii: Bacău, Baia Mare, 
Cluj-Napoca, Bucureşti, Piatra-Neamţ, Sibiu, precum şi în Basarabia, 
Italia, Ungaria. Premiul Special al juriului la Bienala „Lascăr Vorel”. 
■ 23/1927 – n. Vasile Muscalu, la Timişeşti, Neamţ. Facultatea de 
Filologie. Debut cu poezie în „Tânărul scriitor” (1955). Colaborări: 
„Luceafărul”, „Ateneu”, „Contemporanul”. Scrieri: „Viaţa”; „Piricot din 
taragot”; „Joc în doi”; „Uitucul”. 
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■ 23/950 – n. Maria Diaconu la Dochia, Neamţ. Liceu Industrial de 
Chimie. A lucrat la UFS Săvineşti. Debut în revista „Valenţe” (1968). A 
frecventat Cenaclul „Petrodava”. Colaborări: „Credinţa Neamului”, 
„Asachi”, „Anotimpuri”, „Ev aprins”, „La Tazlău”, „Ţara Hangului”. 
Cărţi: „Schimbarea la faţă”; „Lasă-mă umbră!””; „Zâmbete strâmbe”. 
■ 23/1950 – n. Lucian Strochi, la Petroşani, Hunedoara. Facultatea de 
Filologie, Bucureşti. Profesor la Tazlău, bibliotecar, funcţionar la 
Prefectură, la Consiliul Judeţean şi la Primăria Piatra-Neamţ, director al 
Direcţiei pentru Cultură, director artistic al Teatrului Tineretului, 
profesor de limba şi literatura română. Debut în „Steagul roşu” din oraşul 
natal. Participări la concursuri, obţinând peste 80 de premii. Debutul 
editorial: „Penultima partidă de zaruri” (1985). Este membru al U. S. şi al 
U. A. P. Doctor în filologie. Cărţi: „Gambit” „Cuvântul cuvânt”, 
„Purtătorul de cuvânt”, „Cicatricea” „Sonete”, „Memoria fulgerului”, 
„Emisferele de Brandenburg”, „Introducere în fantastic. Dimensiuni ale 
fantasticului în proza lui Mircea Eliade”, „Fantasticul în proza 
românească”, „Ceasornicul lui Eliade”, „Teatru”, „Ore suplimentare”, 
„Alfabetul animalelor” ş. a.   
■ 24/1921 – n. Teoctist Galinescu, la Hangu, Neamţ. Învăţător, 
publicist. Şcoala Normală, Piatra-Neamţ. În 1948, condamnat la zece ani 
muncă silnică. La 30. 04. 1970 a fost reintegrat în învăţământ şi a lucrat 
până la pensionare (1981). După 1989, în Consiliul Local din Hangu. 
Întreaga sa energie a fost îndreptată spre reactivarea tradiţiilor culturale 
ale comunei, a activităţi artistice cu caracter folcloric. A pus bazele 
Fundaţiei Culturale „Gavriil Galinescu” şi ale Revistei „Ţara Hangului” 
(1995). Cărţi: „În zile de sărbători”, 2005 (colab. Felicia German); 
„Plutaşii pe Bistriţa”, 2006; „Ţara Hangului, pagini de monografie”, 
2007.  
■ 24/? – n. Aurelia Cononov-Ionescu la Slatina (d. anii ’90). Şcoala de 
Arte Frumoase Bucureşti (1920-1925). Călătorie de documentare în 
Italia, cu colegii şi cu prof. I,. D. Ştefănescu (1923). S-a stabilit la Piatra-
Neamţ (1930), profesor de desen în învăţământul secundar. Personale la 
Piatra-Neamţ şi Bucureşti (1931-1939), la Salonul Oficial Bucureşti 
(1929-1939). Lucrări în Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ, iar „Turnul lui 
Ştefan cel Mare”, pentru Muzeul „Toma Stelian”. (1939). 
■ 26/1932 – n. Iulian Antonescu la Piatra-Neamţ (d. 24. 01. 1991, 
Bucureşti). Liceul „Petru Rareş”. Facultatea de Istorie, Bucureşti 
(diplomă de merit). Director al Muzeului Regional Bacău (1957-1971), 
Din 1960, membru al Consiliului Muzeelor din România. Publică în: 
Ziarul „Steagul Roşu”, Revista „Ateneu” şi publicaţii din ţară. Un mare 
specialist şi un remarcabil orator. A donat statului imobilul în care s-a 
organizat actualul Muzeu de Ştiinţele Naturii din oraşul natal. Publică în 
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Revista „Ateneu” (1970-1971) o parte din poeziile traduse care se vor 
regăsi şi în volumul „Nelinişti medievale” (2010), Din 1971, director al 
Direcţiei Muzeelor din Consiliul Culturii, iar din 1990, inspector general 
la Departamentul Dialog cu Străinătatea, în Comisia Monumentelor şi 
Siturilor Istorice.  
■ 27/1941 – n. Ion Băra, la Soveja, Vrancea. Prof. univ. dr. (1973). 
Facultatea de Bilogie, Iaşi. Cercetător, apoi director, la Staţiunea 
„Stejarul”, Neamţ, şef de laborator la Institutul de Genetică Iaşi. 
Colaborator al Revistei „Asachi”. Peste 200 de lucrări şi mai multe cărţi 
ştiinţifice. Vol. „Din enigmele evoluţiei” (1980) premiat de Academiei. 
■ 27/1917 – n. Paul Mihăilescu, la Piatra-Neamţ (d. 13. 03. 1995, 
Bucureşti). Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, Facultatea de 
Electromecanică, Bucureşti. Distins cu diverse ordine şi medalii în Al 
Doilea Război Mondial. Diverse funcţii şi director la Institutul de 
Cercetări Proiectări CFR şi la Institutul de Căi Ferate. Studii şi lucrări 
ştiinţifice. Cetăţean de onoare post-mortem al Municipiului Piatra-
Neamţ. 
■ 28/1886 – n. Mihai Rotaru, la Dobreni, Neamţ (d. 1956, Piatra-
Neamţ), învăţător. Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi. A predat şi a fost 
director la mai multe şcoli (Gârcina, Călugăreni, Vaduri, Piatra-Neamţ). 
Scrieri: „Istoricul Şcolii Nr. 2 [de] Băieţi – Piatra-Neamţ” (1934). 
Colaborări: „Reformatorul”, „Avântul”, „Preocupări didactice”, 
„Apostolul” ş. a. De două ori distins cu „Răsplata muncii pentru 
învăţământ” (1923 şi 1941). 
■ 30/1928 – n. Natalia Popa (n. Amaicei), la Cracăul Negru, Neamţ. 
Facultatea de Filologie, Bucureşti şi Institutul Pedagogic „A. I. Hertzen”, 
Leningrad. Cadru didactic la Universitatea din Cluj. Dr. în pedagogie. 
Peste o sută de articole studii şi lucrări. Colaborări: „Forum”, „Revista de 
pedagogie”, „Natura” ş. a. 
■ 30/1931 – n. Dumitru Buznea, la Galaţi. (d. 15. 08. 1989, Piatra-
Neamţ). Facultatea de Istorie-Filozofie, Iaşi, Facultatea de Drept, Cluj. A 
fost muncitor, minier pe şantierul Hidrocentralei de la Bicaz, în a cărei 
publicaţie a debutat ca ziarist. Redactor la: „Flacăra”, Moineşti, 
„Ceahlăul”, Piatra-Neamţ, din 1968. Colaborări: „România literară”, 
„Contemporanul”, „Ateneu” ş. a. Premiul pentru Debut al Ed. 
„Eminescu” (romanul „Noi şi pământul”). Scenarii de film: „Din nou 
împreună”; „Rămân cu tine”. 
■ 31/07/21. 08. 1888 – n. Max(imilian) Costin, la Piatra-Neamţ (d. 28. 
08. 1938, Bucureşti). Studiile muzicale la Paris şi Berlin (1909-1912), 
apoi, la Bucureşti (1914-1918), ca elev al lui George Enescu. A înfiinţat 
Societatea Compozitorilor Români, Societatea „Amicii Muzicii” din 
Bucureşti, colecţiile „Biblioteca Muzicală” şi „Şcoala Nouă pentru 
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Vioară”. Debut editorial: „Sfârşitul lumii” de C. Flamarion (trad. 1908). 
Colaborări: „Doina doinelor”, „Dimineaţa”, „Adevărul”, „Belgia 
Orientului”, „Furnica”. A fondat: revista „Muzica”, ziarul „Glasul 
Mureşului”; director al ziarului „Nădejdea” (Timişoara, 1923), preşedinte 
al Asociaţiei Presei din Provincie (Târgu-Mureş, 1936). Volume: 
„Poezii”; „Şoimii patrupezi, polemici şi satire”.  
 

 
AUGUST 
 
■ 2/1878  - n. Constantin C. Braieski, la Roman (d. 8. 11. 1951). Tatăl, 
aghiotant al lui Alexandru Ioan Cuza. Facultatea de Drept (Bucureşti) şi 
Conservatorul de Muzică şi Declamaţie. Secretar literar la Teatrul 
Naţional. Doctor în drept (Paris). Deputat şi senator, primar general al 
capitalei. Debut, în Revista „Lumea Veche” (1896) cu pseud. Costache 
Aristol. Colaborări la: „Propaganda”, „Moş Teacă”, „Evenimentul”, 
„România Jună”, „Dreptatea”, „Adevărul”, „Litere şi Arte”, 
„Zeflemeaua” „Moftul Român”,. A scos Revista „Zigzag” şi Ziarul 
„Semnalul”. Cărţi: „Arta şi şcoala dramatică”,  „Epigrame”; „Mircea”.  
■ 2/1891 – n. Mihail Jora, la Roman (d. 10. 05. 1971, Bucureşti), 
compozitor şi dirijor, membru titular (1955) al Academiei Române; 
profesor şi rector al Academiei Regale de Muzică din Bucureşti. Studii la 
Leipzig şi la Paris. Creaţia: balete („Curtea veche”, „La piaţă”, „Când 
strugurii se coc”, ş. a.), suita simfonică „Privelişti moldoveneşti” (are la 
baza şi un motiv melodic din folclor: „Pe malul Tazlăului”), poemul 
simfonic „Poveste indică”, „Burlesca” pentru orchestră, „Simfonia în 
do”, „Balada pentru bariton şi orchestră”, lucrări de muzică de cameră 
(„Cvartetul de coarde”) ş. a. A compus lieduri, pe versuri ale poeţilor 
români. Numele său îl poartă: Uniunea Criticilor Muzicali (care 
organizează anual Concursul Naţional de Interpretare Muzicală „Mihail 
Jora”. şi Studioul de Concerte Radio, cea mai mare sală de concerte 
simfonice şi corale din România (1000 de locuri). 
■ 2/1969 – n. Remus-Lucian Ştefan,  la Roman. Academia de Arte, 
Bucureşti. Expoziţii personale, de grup şi colective: Bacău, Bârlad, 
Bucureşti, Iaşi, Roman. Decoraţiuni murale la Roman, Sagna, Ruginoasa-
Neamţ. 
■ 4/1931 – n. Nicolae Ciobanu, la Băluşeşti, Girov Neamţ (d. 27. 11. 
1987, Bucureşti). Facultatea de Filologie, Bucureşti. În redacţia Revistei 
„Scrisul bănăţean”, Timişoara, profesor în Dâmboviţa (1960-962), revine 
în redacţie la Timişoara, asistent, apoi lector la Universitate; pleca la 
TVR, Bucureşti (1968), apoi la „Luceafărul” (1971); director al 
Muzeului Literaturii Române (din 1985). Doctor în filologie (1971). 
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Debutat, „Gazeta literară” (1956). Colaborări la reviste literare, susţinând 
şi rubricile: „Cronica literară”, „Retrospective”, „Cartea de debut”. 
Debutat editorial: studiul „Nuvela şi povestirea contemporană” (1967). 
Cărţi: „Ionel Teodoreanu. Viaţa şi opera”; „Panoramic”; „Critica în 
prima instanţă”; „Incursiuni critic”; „Însemne ale modernităţii”; 
„Întâlnire cu opera”; „Eminescu. Structurile fantasticului narativ”; „Între 
imaginar şi fantastic în proza românească”.  
■ 5/1976 – n. Irina Călin, la Piatra-Neamţ. Liceul de Artă din Piatra-
Neamţ. A frecventat Cenaclul „Tinereţe Fără Bătrâneţe”. Laureată a 
Concursului Naţional „Tinere condeie” (1993, 1994). Premiul I pentru 
Proză la Concursul „Pana de Aur” (Dej, 1994); Premiul II pentru Poezie 
la Concursul „Excelsior” (Cluj, 1994); Premiul I pentru Poezie la 
Concursul Literar-Muzical „Veronica Micle” (Neamţ, 1995). Debutat în 
revista Asachi (1993) cu poezie. A publicat în: suplimentul „Feţele 
Culturii” (ziarului „Azi”); „Limba şi literatura română”. Premiul 
Generaţia ’90 (ziarul „Azi”, 1995). În antologiile „Cântecele arcaşului” şi 
„Rezervaţia de îngeri”.  
■ 6/1895 – n. Juliu Niţulescu, la Piatra-Neamţ (d. 23. 04. 1975, Iaşi). 
Liceul „Gh. R. Codreanu”, Bârlad, Facultatea de Medicină, Iaşi. Stagii 
ştiinţifice la Baltimore şi Boston cu o bursă Rokefeller (1927-1929). 
Membru corespondent (1948) şi titular (1955) al Academiei Române, al 
mai multor societăţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate.  
■ 6/1916 n. – Euschius-Emanoil Florens, la Păstrăveni, Neamţ (d. 6. 
10. 1986, Târgu-Frumos). Poet, pictor,jurnalist, redactor la revistele 
„Lumina”, „Mioriţa”, „Orizonturi”, „Analele Romanului” „Peisaj”,. 
Scrieri: „Denii” (eseuri), „Apelul visului” ş. a.  
■ 8/1819 – n. Ioan Poni, la Roman (d. 8. 11. 1853, Iaşi). Poet, 
traducător, actor. Studii: particulare în oraşul natal, Academia Mihăileană 
şi Conservatorul Filarmonic-Dramatic, Iaşi, A jucat în trupa lui C. 
Caragiali, la Teatrul de Varietăţi şi la Teatrul Mare din Copou. A 
colaborat la presa vremii: „Spicuitorul moldo-român”, „Albina 
românească”, „Zimbrul”, „Almanah pentru români”, „Almanah de 
petrecere pentru moldo-români”. A publicat poezii şi a tradus, mai ales 
piese de teatru. 
■ 8/1907 – n. Gheorghe I. Cartianu, la Borca, Neamţ (d. 26 iunie 1982, 
Bucureşti). Inginer, prof. univ. dr. docent (1970), membru corespondent 
al Academiei (1964). Absolvent de onoare al Liceului „Regele 
Ferdinand” din Bacău (1926). Facultatea de Electronică şi Facultatea de 
Matematică. Inginer la Societatea de Radiodifuziune Română (1933-
1934). Creator de şcoală în domeniul radiocomunicaţiilor. Cărţi: 
„Modulaţia de frecvenţă” (1958); „Bazele radiotehniei” (1962); „Analiza 
şi sinteza circuitelor electrice” (1972); „Sinteza în domeniul frecvenţei” 
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(1974); „Semnale, circuite, sisteme” (1980).   
■ 9/1977 – n. Gianina Cărbunariu, la Piatra-Neamţ. Facultatea de 
Litere şi U.N.AT C., secţia regie, Bucureşti. În anul II, este convocată de 
Radu Afrim la realizarea experimentului „Ocean Cafe”, la Teatrul 
Tineretului din Piatra-Neamţ. Masterat în Scriere Dramatică (UNATC, 
2006). Membru fondator al grupului „dramAcum”. A avut burse şi 
rezidenţe de dramaturgie la Wiesbaden, Londra, Valence. Ca dramaturg, 
s-a făcut cunoscută prin piesa „Irealităţi din Estul sălbatic”, premiată cu 
Marele Premiu acordat de Ministerul Culturii la Concursul Naţional de 
Dramaturgie „Camil Petrescu” (2000). Piesa  „Stop the Tempol”, scrisă 
iniţial pentru a fi jucată într-un bar sau o discotecă, pusă în scenă de trei 
actori de la „Trupa Douche Froide”, regizată de Manu Moser, a fost 
prezentată la Geneva şi la Neuchätel, în martie 2010. Piesele sale „Stop 
the Tempo” (2003) şi „mady-baby.edu / Kebab” (2004) – pe care le-a 
montat ea însăşi la Teatrul „Luni” de la Green Hours şi Teatrul Foarte 
Mic –, „Tipii ăştia seamănă cu părinţii noştri” (2005) au fost traduse, 
publicate şi montate în Germania, Franţa, Irlanda, Polonia, Marea 
Britanie, Italia.  
■ 10/1931 – n. Laurian Ante, la Cluj. (d. 27. 12. 20. 04, Iaşi). Şcoala 
Superioară de Cinematografie din Bucureşti. Stabilit la Piatra-Neamţ, a 
frecventat Cenaclul Literar „Slova Nouă”. În 1995, se mută la Roman; 
redactor la „Cronica Romaşcană” şi la „Gazeta de Roman”. Colaborări 
la: „Luceafărul”, „Urzica”, „Contemporanul”, „Asachi”, „Convorbiri 
Literare”. Cărţi: „Hoţul de câini”, „Nea Fane”, „Ninge peste Farcaşa”, 
„Confesiune târzie, „Gânduri prin astre”, „Singuri”, „Taifunul îşi ascute 
dinţii”, „Alba-neagra”, „Cain şi Abel”, „Capriciile doamnei M.”, 
„Ingratul joc al iertării”, „Maimuţele roşii”, „O antologie a literaturii 
nemţene”.                       
■ 11/1956 – n. Camelia-Tatiana Tănase-Rusu la Slatina, Olt. 
Universitatea Naţională de Artă, Secţia Tapiserie şi Desing textil. 
Membru U. A. P. Expoziţii studenţeşti, personale, tematice, republicane: 
Bacău, Baia Mare, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Piatra-Neamţ, Roman, Suceava, 
precum şi în selecţii internaţionale: Spania, Portugalia, Ungaria.  
■ 12/1884 – n. Ioan Enescu, la Porceşti, azi Moldoveni, Neamţ (d. 14. 
03. 1972, Iaşi). Doctor în medicină (1912). Studii la Berlin (1913-1915). 
Profesor la Facultatea de Medicină din Iaşi. Membru al Academiei de 
Medicină din Bucureşti (1935), Membru corespondent (1952) şi titular al 
Academiei Române. Membru al Societăţii de Cardiologie din Paris. 
Lucrări: „Proteintherapia” (1922), „Terapeutica medicală a bolilor 
interne” (1948), „Insuficienţa cardiacă” (1960) şi altele în colaborare. 
■ 12/1947 – n. Ion Dinvale, la Valea lui Ion, Neamţ (în prezent Judeţul 
Bacău). Absolvent al Liceului din Buhuşi (1971). După absolvirea 
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Facultăţii de Filozofie a Universităţii din Bucureşti (1976), a fost 
profesor de filozofie la Liceul unde a fost elev. A debutat cu poezie în 
revista „Sinteze” (1999), apoi editorial, cu „Interstiţii” (2000). 
■ 12/1956 – d. Profira C. Groholschi, (n. 1877, Târgu-Ocna). Şcoala 
Centrală de Fete şi Facultatea de Litere şi Filozofie, Iaşi. Căsătorită cu I 
Groholoschi, magistrat, prefect de Neamţ. Învăţătoare la Târgu-Neamţ, 
profesoară de geografie la Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ. 
Colaborări la publicaţii locale şi centrale (pseud.) „Pin”: „Renaşterea”, 
„Reformatorul”, „Convorbiri Literare”, „Viaţa Românească”  ş. a. Cărţi: 
„Cetatea Neamţului”; „Din viaţa unei normaliste”, 1914; „Două 
drumuri”, 1915; „Viitorul României” (piesă de teatru); „O ziaristă 
româncă” 1919, „Târgu-Neamţ, monografie”1930; 1950. 
■ 16/1950 – n. Mircea-Titus Romanescu, la Piatra-Neamţ. Institutul 
Politehnic Bucureşti. Studii de pictură cu Elenei Uţă-Chelaru. Master în 
„management şi impresariat în arte vizuale”, Universitatea de Arte, 
Timişoara. Membru al U. A. P. R şi al Asociaţiei Internaţionale a 
Artiştilor Plastici UNESCO şi ARIPA din Torino. Expoziţii: Bacău, 
Bârlad, Bucureşti, Chişinău, Olanda, Piatra-Neamţ, Timişoara, Austria, 
Cehia, Veneţia, Btuxelles. Recompensat cu Premiul I la Festivalul 
Naţional şi câştigător al Concursului Cooymans-Covalenco.  
■ 17/1951 – n. Mihai Chiuaru, la Hangu, Neamţ. Liceul de Artă „Octav 
Băncilă”, Iaşi, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, 
Bucureşti, Secţia Artă monumentală. Este membru al U. A. P, Filiala 
Bacău. A debutat într-o expoziţie a tineretului (Bucureşti, 1974). 
Personale: Piatra-Neamţ, Bucureşti, Iaşi, Bacău, Moineşti, Bistriţa, 
Timişoara, Chişinău, Olanda, Japonia. Colective şi de grup: Bucureşti, 
Bacău, Baia Mare, Târgu-Mureş, Reşiţa, Buzău, Oradea, Iaşi, Piatra-
Neamţ, precum şi la  expoziţii şi saloane internaţionale în Franţa, S. U. 
A., Italia, Belgia, Germania, Albania, Rusia, Cehia, Japonia, Africa de 
Sud, Emiratele Arabe Unite, Republica Moldova, Ungaria. Distins cu 
numeroase premii.   
■ 19/1879 – n. Lascăr L. Vorel, la Copou, Iaşi. (d. 1918), într-o familie 
de farmacişti, stabilită ulterior la Piatra-Neamţ. Lecţii de pictură cu 
Alexandru D. Atanasiu. Academia de Artă din München. Se întâlneşte la 
cursuri cu N. N. Tonitza şi Grigore Negoşanu. Colaborează la revista 
„Nea Ghiţă”. Expune uleiuri şi guaşe în cadrul Societăţii Tinerimea 
Artistică. Singura expoziţie personală Galeria „Golz” din München 
(1931). Retrospective: Galeriile „Magheru” (1958), Simpozion omagial 
la Piatra-Neamţ. (1979).  
■ 20/1938 – n. Doru Albu (pseud. lui Emilian Simion), Teleorman. 
Corespondent radio, stabilit la Neamţ. Facultatea de Filologie a 
Universităţii Bucureşti. Vol. de poezii „Paradis refuzat. Simfonie în 5 
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părţi şi mai multe nostalgii”. 
■ 20/1975 – n. Lucian Gogu-Craiu, ja Piatra-Neamţ. Liceul de   
Artă din Piatra-Neamţ. Academiei de Arte Vizuale „George Enescu”, 
Iaşi. Membru U. A. P. R.  Personale: Piatra-Neamţ. Colective şi de grup: 
Piatra-Neamţ, Târgu-Neamţ, Iaşi, Bicaz, Bucureşti, World Art Media, 
Contemporary Istambul Art Fair – Turcia, CIGE – China International 
Gallery Expozition, ART Basel, Miami Beach, Salon Art Shopping 25 & 
26 Octobre 2008 – Carrousel du Louvre. Grafică de carte şi de presă. 
Lucrări în colecţii din ţară şi străinătate. 
■ 21/1950 - n. Marius Alexianu, la Piatra-Neamţ. Institutul de Limbi 
Străine, Secţia Limbi Clasice, Universitatea Bucureşti. Profesor şi 
muzeograf la Piatra-Neamţ, cercetător la Institutul Român de Tracologie 
şi cadru universitar la Iaşi. Reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 
Bucureşti,  Mainz, Bratislava, Chişinău, Plovdiv, Tirana, Sozopol, 
Hallein – Austria, Skopje, Ravenna. În redacţiile unor reviste de 
specialitate. Cărţi: „Antichitatea şi moştenirea ei spirituală (coautor); 
„Relation thraco-illyro-helleniques” (în colab); „Viaţa lui Apollonios din 
Tyana de Filostrat (trad.)” ş. a.   
■ 24/1928 – n. Constantin I. Borş, la Borşeni, Războieni, Neamţ (d. 27. 
04. 1996). Prof. univ. dr. docent la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iaşi. Liceul „Petru Rareş”, Facultatea de Matematică-Fizică şi Facultatea 
de Construcţie, Iaşi. Contribuţii deosebite în domeniile: mecanica 
mediilor continue, teoria elasticităţii, mecanica cerească şi teoria 
relativităţii. Specializare în Polonia şi SUA. Cercetător ştiinţific  la 
Institutul de Matematică al Academiei. Studii de specialitate în reviste 
din ţară şi străinătate. Tratatul „Teoria elasticităţii corpurilor anizotrope” 
(1970), „Tratat de mecanică”, pentru studenţi. 
■ 24/1928 – n. Florin Gheorghiţă, la Târgu-Neamţ. Facultatea de 
Electrotehnică, Iaşi. Inginer proiectant la Braşov, Cluj, Iaşi. Debut: 
„Cronica” (1972). Colaborator la reviste din Londra, Paris, Lyon. Cărţi: 
„OZN – o problemă modernă” (1973); „Enigme în galaxie” (1983); 
„Întrebările ştiinţei” (1987); „Straniile inteligenţe invizibile” (1993); 
„Comunicări cu cealaltă lume” (1993); „Spirit şi destin cosmic” (1994); 
„Lumi invizibile” (1996) ş. a. 
■ 26/1925 – n. Pompiliu Sofia-Safta, la Ţuţcani-Măluşeni, Vaslui. 
Institutul de Artă Plastică „Nicolae Grigorescu”, Secţia Istoria şi Teoria 
Artei – Muzeologie. Redactor la „Contemporanul”, documentarist la U. 
A. P., Bucureşti; muzeograf şi custode la Muzeul „Theodor Aman”, 
profesor la Şcoala de Muzică şi Arte Piatra-Neamţ. A expus grafică, 
pictură, artă decorativă şi ex libris la Bacău, Brăila, Bucureşti, Iaşi, 
Piatra-Neamţ, Sf. Gheorghe. 
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■ 26/1925 – n. Ion Coman, la Pocreac, Iaşi (d. 5. 09. 1970, Constanţa). 
Deşi a absolvit studii sumare, s-a dovedit a fi un bun organizator. Aşa se 
explică funcţiile pe care le-a ocupat: director al teatrelor din Bacău şi 
„Constantin Tănase”, conducător al Secţiei din Piatra-Neamţ a Teatrului 
de Stat Bacău (1959), director al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ, 
dovedindu-se un priceput în aducerea tinerilor actori („generaţia de aur” 
a TT), regizori (David Esrig, Gabriel Negri, Cornel Tode, Ion Cojar, 
andrei Şerban, Radu Penciulescu, Aureliu Manea), scenografi (Mihai 
Mădescu, Ion Popescu-Udrişte, Vladimir Popov, Lucu Andreescu) şi 
dramaturgi (Ecaterina Oproiu. Paul Cornel Chitic, I. D. Sârbu, Eduard 
Covali), regizorul tehnic, fostul cântăreţ Cristian Vasile. A organizat 
prima ediţie a Festivalului de Teatru pentru Copii şi Tineret şiprimele 
deplasări ale TT în străinătate.  
■ 27/1884 – n. Alexandru A. Naum, la Iaşi (d. 1974, Iaşi ?, 
înmormântat la Cândeşti, Neamţ.), poet, estetician şi traducător, prof. 
univ. la Cluj. Fiul cel mai mare al lui Anton Naum. Facultatea de Litere 
şi Filozofie, Iaşi. Debutat la „Independentul”, 1883. Colaborări: „Cele 
Trei Crişuri”, „Cultura română”, „Minerva”, „Revista Contimporană” ş. 
a. Cărţi: „Idealismul şi realismul în artele plastice”, „Phidias şi 
Pantheonul” (1911), „Impresionismul şi neoimpresionismul în pictură”, 
„Însemnătatea culturii artistice” (1912), „Rugăciune în cadru” (1915), 
„Istoria artelor. I-II”.    
■ 27/1905 – n. Ion S. Antoniu, la Roman (d. 1987, Bucureşti). 
Facultatea de Electrotehnică, Bucureşti. Inginer, profesor universitar, 
membru corespondent al Academiei. Cărţi: „Aparate de măsurat şi 
măsuri electrice uzuale” (1969); „Bazele electrotehnice” I-II (1974); „C. 
I. Budeanu” (în colab, 1987). 
■ 27/1949 – n. Mihai Cafriţa, la Bacău. S-a stabilit cu părinţii la Piatra-
Neamţ. Liceul „Petru Rareş”, I. A. T. C. (1973). Actor la T. T. (1974-
1983), unde a realizat roluri de referinţă în piesele: „Zigger-Zagger”, 
„Slugă la doi stăpâni”, „Nevestele vesele din Wundsor”, „Cuibul”, 
„Îmblânzirea scorpiei”, „Dragonul”. Din 1985, la Teatrul „Lucia Sturza-
Bulandra”. A frecventat cursurile Facultăţii de Teologie (1993). 
■ 28/1890 – n. Ana Mitrea, la Gârcina, Neamţ (d. 1985, Bucurelti). 
După absolvirea cursurilor superioare, în ţară, îşi va desăvârşi pregătirea 
artistică la Paris. După câteva călătorii de studiu în diverse ţări din 
Europa, întoarsă în ţară, va preda în învăţământul secundar. Debutează cu 
o expoziţie personală, la Bucureşti (1929), apoi va expune artă 
decorativă, metaloplastie şi teracotă (1929-1934). Participă la expoziţii 
româneşti organizate la Budapesta, Praga, Tel Aviv, Viena şi Varşovia 
(1965-1970). 
■ 28/1906 – n. Dan Mircea, la Bucureşti (d. 19. 12. 1974, Piatra-Neamţ). 
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Facultatea de Litere şi Filozofie, secţia istorie. Student al lui Nicolae 
Iorga. Profesor şi director al Şcolii Normale „Gheorghe Asachi” şi al 
Liceului „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ. Colaborări: „Studii de istorie”, 
„Revista de istorie”, „Reformatorul” ş. a. Distins cu titlul de „profesor 
emerit”. 
■ 29/1882 – n. Alexandru Moisei, la Cândeşti, Neamţ (d. 1918, Valea 
Prahovei). Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ (1897-1898), Şcoala 
Normală „Vasile Lupu”, Iaşi. Învăţător în Satul Nemţişor, Neamţ. 
Colaborator al Revistei „Ion Creangă”, cu folclor cules în Neamţ: 
„Cântece de stea”, „Colinde”, „Datini şi credinţe”, „Obiceiuri din postul 
Crăciunului”, alte cântece, poveşti, balade, legende ş. a.  
■ 29/1886 – n. Vasile A. Gheorghiţă, la Pipirig, Neamţ. Bursă de 
specializare la Şcoala de Belle Arte din München. Profesor de desen şi 
caligrafie la Şcoala Normală „Vasile Lupu”, la Seminarul Teologic 
„Veniamin Costache”, Iaşi, la Gimnaziul Mixt din Târgu-Neamţ şi 
director al Liceului „Ştefan cel Mare” din Târgu-Neamţ. 
■ 29/1945 – n. Constantin Schifirneţ, la Bahna, Neamţ. Facultatea de 
Filosofie, Iaşi. Doctor în filozofie (1980). Vizite de documentare (SUA) 
şi de studii (Danemarca), în probleme de educaţie a adulţilor. Cercetător 
şi cadru universitar. Participant la congrese de sociologie: Bucureşti, 
Varna, Budapesta, Paris, Beijing şi la simpozioane şi conferinţe 
internaţionale: Bulgaria, China, Cuba, Finlanda, Danemarca, Grecia, 
Italia, Belgia, URSS, Franţa. Lucrări: „Studentul şi societatea” (1973); 
„Tineretul între permanenţă şi înnoire” (1987); „Lectura şi biblioteca 
publică” (1991); „Educaţia adulţilor în schimbare” (1997), „Sociologie” 
(1999) ş. a.  
■ 30/1846 – n. Alexandru Podoleanu, Podoleni, Neamţ (d. 1907, 
Bucureşti). Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti de la Mănăstirea Neamţ; 
Facultatea de Litere şi Filozofie; Conservatorul de Muzică. Profesor la 
Liceul „Sfântul Sava”, Bucureşti. Primul  organizator şi dirijor al corului 
de la Biserica „Domniţa Balaşa”. Este autor al „Cursului de muzică 
vocală pentru şcolile secundare” (Bucureşti, 1908). 
■ 30/1960 – n. Ştefan Potop, la Tazlău, Neamţ. Academia de Arte 
„George Enescu”. Profesor la Liceul de Artă „Victor Brauner”. 
Preşedinte al Filialei Neamţ a U. A. P. Expoziţii: Bacău, Baia Mare, 
Bucureşti, Buzău, Gura Humorului, Iaşi, Piatra-Neamţ, Târgu-Mureş, 
Veneţia, Praga. Tabere de creaţie: Ardeluţa, Brateş, Viişoara, Borca, 
Dumbrava, Potoci, Durău, Varatic, Tarcău. 
■ 30/1924 – n. Adria Pamfil-Almăjan, la Bucureşti. absolventă a 
Conservatorului de Artă (1947). A debutat la Teatrul Sărindar (1944). A 
jucat pe mai multe scene ale teatrelor din Bucureşti şi din provincie. În 
1961, s-a stabilit la Piatra-Neamţ, devenind un nume de mare prestigiu pe 



 276

scena Teatrului Tineretului. Numeroase roluri, în spectacole incluse în 
repertoriul dintre 1961-1997: „Vlaicu şi feciorii lui”, „Bătrâneţe 
zbuciumată”, „Menajeria de sticlă”, „Dumbrava minunată”, „Femeia 
mării”, „Muza de la Burdujeni”, „Omul cel bun din Sâciuan”, „Romeo şi 
Julieta”, „Pădurea”, „Uşa închisă” ş. a. 
■ 31/1874 – n. Eugen Herovanu, la Piatra-Neamţ (d. 31. 12. 1956, 
Bucureşti), Şcoala primară la Piatra-Neamţ şi Roman. Liceul Naţional 
din Iaşi, Gimnaziul din Roman, şi Bârlad. Facultatea de Drept din Iaşi. 
Doctoratul la Bruxelles (1903). Cariera universitară, nu renunţă la 
avocatură, ajunge decan al baroului ieşean (1918-1928). Deputat (1912), 
primar la Iaşi (1923). Din 1929, la Facultatea de Drept din Bucureşti.. 
Simpatizant al socialiştilor vremii, îşi începe activitatea literară (note şi 
versuri) încă din liceu, la „Adevărul” (1893), „Munca” şi „Lumea nouă”. 
Cu Mihai Codreanu, coleg de facultate, şi cu alţii, editează cotidianul 
„Noutatea” (22. 06. 1897- 1. 01. 1998). La Bucureşti, a editat „Forma” 
(1938) şi „Falanga” (1941). Colaborator la publicaţiile vremii, cu 
pseudonime. „Dragoste şi răzbunare”, poem dramatic, evocare a 
Moldovei secolului al XVI-lea, se va juca la Teatrul Naţional din Iaşi 
(1899-1900). Coautor cu Spiru Prasin al textului de revistă „Irozii”. În 
1897, placheta „Schiţe şi epigrame”. Alte cărţi:, „Spre anarhie”, „Răni 
vechi”, „Paria”, „Zile de zbucium”, „Pe marginea epopeei”, „Încotro ne 
duce destinul?”, „Oraşul amintirilor”, „Călătorul romantic”, „Cartea 
prieteniei”, „Confidenţe”, „Despre arta de a citi şi încă alte câteva lucruri 
despre această temă”, „Castele în Spania” ş. a.  
■ 31/1924 – n. Titu Grecu, la Roman. Liceul „Roman-Vodă”, Facultatea 
de Mecanică, Institutul Politehnic Bucureşti. Profesor universitar, doctor 
(1982). Lucrări: „Maşini tehnice şi hidraulice”, I-II (1954, 1956); 
„Turbine şi turbocompresoare”, I-II (1958. 1964); „Turbine cu abur” 
(1975); „Maşini mecanoenergetice” (1983) ş. a.  
■ 31/1937 – n. Gheorghe Movilă, laPoiana, Brusturi, Neamţ. Liceul 
„Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ, Facultatea de Litere Iaşi. Profesor la 
Liceul din Comăneşti, Bacău. Debutat cu proză scurtă în „Viaţa 
studenţească” (1958), editorial cu volumul de povestiri „Pe cuvântul 
nostru de pionier” (1972). Colaborări: „Steagul roşu”, „Ateneu”, „Iaşul 
literar”. Alte volume: „Poveste contemporană” (roman); „Băieţii de la 
apa Moldovei” (roman); „Liceul Comăneşti la 50 de ani” (monografie). 



277 

SEPTEMBRIE 
 
■ 1934 – A apărut „Apostolul” nr. 1, „revistă didactică-literară pentru 
învăţământul prima”, mai târziu, „apare sub auspiciile Asociaţiei 
Profesorilor şi Învăţătorilor din Judeţul Neamţ”; „apare o dată pe lună 
sub îngrijirea unui cerc de colaborare” (C. Luchian, V. Gaboreanu, V. 
Scripcariu, M. D. Stamate, I. Rafail, M. Avadanei). Redacţia şi 
administraţia: C. Luchian, Revizoratul Şcolar Piatra-N.”[eamţ]. Redacţia 
şi administraţia revistei aparţin când Cercului Didactic Piatra-Neamţ, 
când Inspectoratul Şcolar Neamţ. Se tipăreşte: la „Lumina” – Piatra-
N.[eamţ], Tipografie, Seriotypie, legătorie cărţi; la Institutul de Arte 
Grafice „Gh. Asachi Soc. Cooperativă – Piatra-N.”[eamţ]. Colecţia 
Revistei „Apostolul”, poate fi consultată la Biblioteca „Gheorghe 
Teodorescu-Kirileanu” din Piatra-Neamţ. (v. Constantin Tomşa, „Revista 
«Apostolul». Bibliografie”, 2008) 
■ 1/198943 – n. Victoria Barabaş, la Ştefan cel Mare, Neamţ. Liceul 
„Calistrat Hogaş”. Piatra-Neamţ; Facultatea de Biologie-Geografie, Iaşi. 
Doctor în ştiinţe biologice (1997). Muzeograf la Muzeul de Ştiinţele 
Naturii, Bacău. Autoare a unei colecţii de breifite cu 6. 000 de piese şi a 
numeroase lucrări de specialitate. 
■ 3/1908 – n. Nicolae C. Cristoveanu, la Roman (d. 12. 01. 1993, 
Bucureşti), prozatorul, memorialist, traducător. Facultatea de Drept, 
Bucureşti (1933), doctor în drept la Paris. Referent şi consilier juridic al 
Băncii Naţionale. După 1945, muncitor necalificat, planificator, fotograf, 
economist. Membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România 
(1957); 57 de expoziţii naţionale şi 33 internaţionale; 28 de premii şi 
menţiuni. Scrie literatură cu tematică cinegetică. Ca poet, cultivă pastelul. 
Cărţi: „Veche patimă, vânătoarea...” (1980); „Alte întâmplări de 
vânătoare...” (1983); „Freamătul pădurii” (1989) 
■ 2/1941 – n. Teodor V. Precupanu, la Păstrăveni, Neamţ. Facultatea 
Matematică-Fizică, Iaşi, unde a urcat, după absolvire, toate treptele 
ierarhiei universitare, dr. în matematică (1971). Autor a numeroase 
lucrări ştiinţifice, multiple colaborări internaţionale. 
■ 5/1850 – n. Constantin I. Istrati, la Roman (d. 29. 01. 1918). 
Institutul Franco-German din Bacău; Pensionul Francez Meltz din 
Roman; Institutul Academic din Iaşi; Şcoala de Medicină Militară, 
Facultatea de Medicină şi Facultatea de Ştiinţe, Bucureşti. Doctor în 
medicină (1877), în chimie (1885). Studii de chimie în Franţa. Profesor 
universitar, întemeietor al şcolii de chimie organică a Universităţii 
Bucureşti. Membru corespondent (1889) şi membru titular (1899) al 
Academiei Române. Autor al mai multor biografii: Carol Davila, Ştefan 
Micle, Theodor Aman, Gheorghe Asachi, Ion Ghica ş. a. A înfiinţat 
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Societatea Română de Ştiinţe (1890) şi a scos primul număr al 
Buletinului Societăţii de Ştiinţe Chimice (1892). Deputat, senator, 
ministru, primar al Capitalei. A înfiinţat parcul Libertăţii. În afară de 
lucrări ştiinţifice: „Locuinţa ţăranului român” (1879) şi „Curs elementar 
de chimie” (1891), manual, în franceză şi în spaniolă.   
■ 6/1861 – n. Teodor Crivăţ, la Rediu, Neamţ (d. 1948, Piatra-Neamţ). 
După clasele primare în  satul natal, urmează cursurile Gimnaziului 
Clasic din Piatra-Neamţ, apoi Facultatea de Ştiinţe, Bucureşti 
(matematica). Cadru didactic la: Buzău (Gimnaziul), Galaţi (Seminarul 
Teologic), Iaşi (Şcoala Normală „Vasile Lupu”), Bucureşti ( Liceul 
„Sfântul Sava” şi Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”). Deputat, senator. 
Cărţi: „Bătălia de la Racova din Ianuar 1475” (1912); „O crimă. Studiu 
istoric” (1917); „Demonstraţia postulatului lui Euclid” (1918) ş. a. 
■ 7/1919 – n. Tereza Gogu-Ungureanu, la Piatra-Neamţ (d. 2008, 
Piatra-Neamţ). Academia de Arte Frumoase, Iaşi. Debut la „Saloanele 
Moldovei”. Iaşi (1941) – Premiul pentru acuarela „Victorie” şi portretul 
„Moşul”. A expus, în acelaşi cadru, până în 1943. Prima expoziţie 
personală. la Piatra-Neamţ (1950) –urmată de aproximativ alte 30. 
Profesoară, la Roznov, Casa Pionierilor din Piatra-Neamţ. Lucrarea 
religioasă „Schimbarea la Faţă”, (Biserica Domnească, Piatra-Neamţ), 
reluată pentru Palatul Culturii Feroviarilor, Chişinău. După 1990, este 
prezentă la expoziţiile Filialei UAPR Neamţ. Tabloul „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt” a fost donat Muzeului Naţional Militar, iar portretul Sidoniei 
Hogaş, Muzeului „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ. Alte donaţii: 
Bibliotecii „G. T. Kirileanu” şi Liceului de Artă „Victor Brauner”, Piatra-
Neamţ.  
■ 7/1952 – n. Nicolae N. Popa, la Târpeşti, Neamţ. Facultatea de Istorie-
Filosofie, Bucureşti (1978), studii în Franţa şi în Belgia. Debutează în 
Revista „Tribuna României” (1985). Colaborează cu studii, eseuri, 
traduceri la: „Ateneu”, „Catedrea”, „Fântâna Blanduziei”, „Acţiunea”, 
„Asachi”. Membru al Societăţii „François Mauriac”. Cărţi: „Creangă sau 
Arta fericirii” (1993), „Eternul feminin de la Humuleşti la Paris” (1995), 
„L’expression du bonheur chez Martha Bibescu”, Franţa (1997), 
„Povestea unei mari iubiri. Eminescu – Veronica Micle”, 1998 ş. a.  
■ 8/1943 – n. Gogu Gheorghiţă, la Cândeşti, Vrancea. Liceul la 
Râmnicu-Sărat, Facultatea de Biologie, Iaşi (1967), doctor în biologie 
(1976). Biolog (din 1967) şi director (din 1996) la Staţiunea „Stejarul”, 
Neamţ, profesor la Universitatea, Bacău (din 1996). A publicat peste 200 
de lucrări ştiinţifice, în presa de specialitate şi mai multe volume 
ştiinţifice. Deţine: Premiul „Emanoil Teodorescu” al Academiei (1980). 
Este organizator de simpozioane naţionale la Piatra-Neamţ.     
■ 9/1910 – n. Rodica Botez-Bondi, la Roman (d. 1972) Licenţiată în 
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litere, continuă studiile de artă cu I. Teodorescu-Sion şi Lucia Dem. 
Bălăcescu. Lucrări la Muzeele de Artă din Roman şi Piatra-Neamţ. 
■ 9/1899 – n. Mihai Enăchescu la Piatra-Neamţ. Studii la Sorbona. 
Medic primar şi director al Spitalului din localitatea natală. Autor a 
numeroase studii de specialitate şi al unui roman rămas în manuscris.  
■ 9/1947 – n. Sergiu Găbureac, la  Poieneşti, Vaslui. Facultatea de 
Filologie (Iaşi). Profesor la Căciuleşti, Girov şi în Piatra-Neamţ (1972-
1976), la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, până în 2000. 
Şef serviciu la  Biblioteca Metropolitană Bucureşti (din 2000). Membru 
fondator al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecilor Publice din România. 
Mai multe funcţii în cadrul Federaţiei Filatelice Române  (din 2000). 
Iniţiator al unor emisiuni poştale; organizator al mai multe expoziţii de 
filatelie şi cartofilie. Distins cu Meritul Cultural, cl. a III-a (2006). 
Membru al Academiei Mondiale de Filatelie (din 2008). Cărţi: „Piatra-
Neamţ. Monografie ilustrată” (coautor), 1996; „La pas prin Piatra-Neamţ. 
Monografie-ghid turistic”, 2001; „Bârladul de odinioară., 1898-1938”, 2007; 
„Bârladul odinioară şi-n zilele noastre. Album-monografie”, 2008; „Prin 
Ţara Moldovei de Jos. Bârlad – Huşi – Vaslui, 1898-1938”; „Paşi prin 
Piatra-Neamţ. Album-monografie”, 2009; ş. a. 
■ 10/1846 – n. Alexandru Lambrior, după Constantin Prangati, la Soci, 
Neamţ (d. 30. 10. 1883. Iaşi). În Dicţionarul General al literaturii române, 
L/O, 2005, s-a născut la Fălticeni, în ziua de 12. 01. 1846 şi a decedat la 
20. 09. 1883, Iaşi. Şcoala Primară la Fălticeni, Târgu-Neamţ şi Piatra-
Neamţ. Cu bursă, frecventează Gimnaziul Central din Iaşi, fiind coleg cu 
Calistrat Hogaş. Facultatea de Litere, Iaşi. Din 1872, profesor de istorie 
la Şcoala Militară din Iaşi, an în care intră la „Junimea”. Din 1874, la 
Liceul Naţional. Trimis cu o bursă, la Paris (1875), se remarcă şi publică 
(din 1877) articole de lingvistică în Revista „Romania” şi este admis ca 
membru al Societăţii Franceze de Lingvistică. Se întoarce la Iaşi (1878), 
continuă la catedra de la Liceul Naţional şi cursul  liber de filologie 
română, început în 1879, la Universitate. În 1882, este ales membru 
corespondent al Academiei. S-a remarcat, încă din 1873, cu studiul 
„Limba română veche şi nouă. Tălmăcirea românească a scrierilor lui 
Oxenstiern”, text ce va fi reprezentativ pentru orientarea în probleme de 
la „Junimea”. A publicat „Carte de citire, cuprinzând texte vechi 
româneşti” (1882). 
■ 10/1949 – n. Toma Roată, la Păstrăveni, Neamţ. 1963, Facultatea de 
Arte Plastice Bucureşti. Expoziţii personale: Bucureşti. Expoziţii de 
grup: Argentina, Cehoslovacia, Belgia, Italia, Iugoslavia, Franţa, Mexic, 
Polonia, Suedia. În 1979, a părăsit definitiv România şi s-a stabilit la 
Bruxelles, deschizând expoziţii în diverse galerii din Belgia.  
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■ 11/1924 – n. Ion Rotaru, la Valea lui Ion, Neamţ (azi, Bacău) (d. 18. 
12.  2006, Bucureşti). Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti 
(1952). Cadru universitar (1953-2001). A predat în Franţa (1968-19771). 
A debutat cu un studiu referitor la graiul din Valea Bistriţei din Moldova 
(1952), editorial: „Ion Creangă. Bibliografie de recomandare” (1959). 
Opera principală „O istorie a literaturii române”, I-III (1971-1987), a 
apărut şi într-o ediţie, revăzută (I-VI, 1994-2001), cuprinzând referiri la 
literatura română din celelalte provincii româneşti, aflate vremelnic în 
afara graniţelor actuale (Basarabia, Bucovina, Banatul Sârbesc), precum 
şi din diaspora românească. A publicat şi alte lucrări: „Forme ale 
clasicismului în poezia românească, până la Vasile Alecsandri” (1979); 
„Literatură română veche” (curs universitar, 1981) „Valori expresive în 
literatura română veche” (I-II, 1976-1983) ş. a. 
■ 11/1930 – n. Eduard Covali, la Orhei, Basarabia (d. 2. 11. 2002, 
Piatra-Neamţ). Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. 
Caragiale”, Bucureşti, (cu întreruperi, fiind condamnat „pentru uneltire 
contra ordinii sociale”). Pictor executant-lucrări la Teatrului de Stat din 
Bacău (1952-1954). A lucrat pe diferite şantierele de construcţii, datorită 
dosarului politic. Din 1961, va fi angajat la T. T., unde, de-a lungul a trei 
decenii, a fost: pictor-executant, secretar literar, director, regizor artistic; 
director artistic, consilier artistic. Debutat publicistic în: „Teatrul” (1957) 
şi „Contemporanul”, în nume propriu şi cu pseudonimul V. Negrea. 
Colaborări: „Ceahlăul”, „Acţiunea”, „Informaţia Primăriei”, „Antiteze”, 
„Asachi”, „Ateneu” „Apostolul”, , „Meridianul Ozana”, „Credinţa 
Neamului” ş. a. A dramatizat poveşti celebre, în nume propriu («Inimă 
rece», «Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici» «Cartea junglei» etc.) şi în 
colaborare («Vrăjitorul din Oz», cu Paul Findrihan). „Câteva piese 
originale” alcătuiesc volumul de debut, „Teatru”. În anul 2000, a fost 
primit în U. S. R.  
■ 13/1953 – n. Moscu Copel, la Piatra-Neamţ. Liceul „Calistrat Hogaş”, 
Piatra-Neamţ (1973). Fotograf la  ziarul „Ceahlăul”. I. A. T. C. (1979). 
Director al Studioului de Film „Alexandru Sahia” (1990-1992). Autor de 
filme documentare: „Seraliştii”, „Căutătorii de aur”, „Pe malul Ozanei”, 
„Vârstă de aramă”, „Şcoala mea iubită”, „Am ales libertatea” ş. a. 
■ 14/1974 – n. Ioana-Viviana Michiu, la Roman (d. 1. 08. 1993, 
Bucureşti). Liceul „Roman-Vodă”. S-a remarcat la olimpiadele naţionale 
de limba română şi limba franceză. Îmbolnăvindu-se grav, a susţinut doar 
examenul de limba română în cadrul bacalaureatului. Creaţia literară a 
fost prezentată de Gellu Dorian într-un volum al poeţilor care s-au stins 
în împrejurări tragice, Editura „Timpul”. Postum, cartea de poezii 
„Acolo, sus, în punctul fericit”, Iaşi, 1994.  
■ 15/916 – n. Constantin-Virgil Gheorghiu, la Războieni, Neamţ (d. 



281 

22. 06. 1992, Paris). Facultatea de Litere şi Filozofie, Bucureşti (1940). 
În 1937, debutat cu versuri în „Bilete de papagal” şi prima carte, „Viaţa 
de toate zilele”. În 1940, cu „Caligrafie pe zăpadă” obţine Premiul pentru 
scriitorii tineri al Fundaţiilor Regale. Întors de pe frontul din Răsărit, 
publică cartea „Ard malurile Nistrului. Mare reportaj de război din 
teritoriile dezrobite” (1941), prefaţat de Tudor Arghezi, urmat de două 
culegeri de reportaje: „Am luptat în Crimeea” şi „Cu submarinul la 
asediul Sevastopolului” (1942). După alte cărţi („Ceasul de rugăciune”, 
poeme; „Ultima oră”, roman), publică „La Vingt-cinquième heure” (trad. 
Monica Lovinescu, pseud. Monique Saint-Cóme; pref. Gabriel Marcel) 
cea mai importantă carte a sa, care îi va aduce celebritatea la Paris 
(1949).  În 1942, primeşte postul de ataşat de presă la Zagreb, de unde ia 
calea exilului spre Vest (1945), în lagăre, apoi la Heidelberg şi ajunge la 
Paris (1948). După succesul cu „Ora 25” (600. 000 de exemplare vândute 
în câteva săptămâni), presa franceză va da publicităţii informaţii despre 
activitatea sa pe frontul de Est, etichetându-i cărţile ca antisemite. Pentru 
detalii, v. Dicţionarul general al literaturii române, literele E/K. 
■ 17/1869 – n. V. A. Trifu, la Făget, Jidoveni, Târnava Mică (d. 2. 05. 
1927, Piatra-Neamţ). Facultatea de Litere şi Filozofie, Bucureşti. 
Profesor la Giurgiu şi Călăraşi. Studii „speciale de limbă şi literatură 
germană” (Leipzig). Profesor de limba germană la Liceul „Petru Rareş”, 
Piatra-Neamţ (1904), director (1911-1912 şi 1922-1927). Cu ajutorul 
deputatului Leon Mrejeru, a extins spaţiul liceului prin supraetajare. A 
realizat cea mai bună traducere din germană (până la el) a cărţii 
„Nibelungii – Gudruna”. Alte scrieri: „Întoarceri pe meleagurile 
copilărie” (memorii); „Din trecutul Liceului «Petru Rareş» Piatra-
Neamţ” (1924). În 1929, la aniversarea a 60 de ani de existenţă a 
Gimnaziului „Petru Rareş”, a fost dezvelit bustul său, lucrarea lui V. A. 
Gheorghiţă. 
■ 17/1878 – n. Alberto Cirilo, la Odessa  (2. 07. 1950, Piatra-Neamţ). 
Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică, Iaşi. Profesor la: Şcoala 
Normală „Vasile Lupu”, Gimnaziul „Ştefan cel Mare”, Liceul Internat şi 
Liceul Naţional. În 1914, se stabileşte la Piatra-Neamţ, titular la catedra 
de muzică a Şcolii Normale „Gheorghe Asachi” şi ore la Liceul „Petru 
Rareş”. Compune operete, realizează armonizări compoziţii pentru cor, 
pian, vioară şi orchestră. La Expoziţia Naţională (1906), primeşte 
medalia de bronz pentru scrieri muzicale. 
■ 19/1931 – n. Mihai Pauliuc, la Tarcău, Neamţ. Cursuri liceale, 
neatestate, Piatra-Neamţ. Din 1960, la Oneşti. A lucrat în ziaristică, 
reactor, redactor-şef şi director la: „Oneştiul Nou”. „Curierul de Oneşti” 
ş. a.. Debut în presă (1954), editorial cu „Înainte de miazăzi”, versuri 
(1973). Colaborări la: „Steagul roşu”, „Cronica”, „Tribuna”, „Ateneu”, 
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„Albina”, „Luceafărul” (Canada), „Lumea Nouă” (SUA) ş. a. Alte cărţi: 
„La marginea liniştii”; „Exerciţii de recuperare”; „Oul lui Columb; 
„Înscrisuri de buzunar”; „Totul pe o carte”; „Preţul hârtiei”; „Calitatea de 
martor”; „Microfoane... interceptate”; „Meditaţii în bucătărie”; „Degetul 
arătător; „Incursiuni în labirint” ş. a. 
■ 19/1951 – n. Cosmin-Corneliu Ostahie, la Roznov, Neamţ. Facultatea 
de Filozofie, Iaşi. Debutat la tv. (1968), în volum  cu „Balans”, în caseta 
„Zece poeţi tineri” (1976). Colaborări: „Alma-Mater”, „Amfiteatru”, 
„Argeş”, „Ateneu”, „Cronica”, „Flacăra Iaşului”, „Luceafărul”, „Scânteia 
tineretului”, „Viaţa studenţească”, Radio Bucureşti şi Radio Iaşi. Profesor 
la Liceul Pedagogic Nr. 1 din Bucureşti. 
■ 19/1910 – n. Rodica Bondi, la Horia, Roman (d. 25. 11. 1972, 
Bucureşti). Liceul de Fete din Roman. Facultatea de litere, Bucureşti. 
Studii libere de pictură. Debut la Salonul de Primăvară (1930, Bucureşti). 
Autoare a numeroase portrete, peisaje, naturi statice, dintre care trei 
lucrări („Autoportret”, „Nativă”, „Compoziţie”), în colecţia Muzeului de 
Artă din oraşul natal.   
■ 19/1966 – n. Mihael Balint, la Săbăoani, Neamţ. Liceul „Roman-
Vodă” din Roman (1985), Facultatea de Mecanică, secţia Institutul 
Politehnic din Iaşi (1993). Director al Căminului Cultural din Săbăoani, 
tehnoredactor la „Maart's Co” şi  „Panteon” Piatra-Neamţ, secretar 
general de redacţie la „Monitorul de Neamţ” corespondent la „România 
liberă”, redactor la „Adevărul de seară. Realizator la Tele'M & Prima 
TV, Piatra-Neamţ. Debutat  publicistic în Anuarul Institutului Politehnic, 
Iaşi, cu eseul „Constantin Noica şi Şcoala de la Păltiniş” (1988).  Cărţi: 
„Eseu despre legenda lui Buddha”, de Émile Senart (trad. din fr.), 1993; 
„Contraforturi de-o zi”, 2009.  
■ 20/1953 – n. Ioan Amironoaie, la Timişoara. Conservatorul 
„Gheorghe Dima” Cluj. Peste 30 de ani de activitate la catedra în Judeţul 
Neamţ., ziarist („Realitatea Press” şi „Monitorul de Neamţ”), colaborări 
la radio şi tv.: „Acţiunea”, „Antiteze”, „Apostolul”, „Asachi”, 
„Monitorul de Roman”, „Ochiul public” (Neamţ), „Convorbiri literare” 
(Iaşi), „Actualitatea muzicală”, „Bravo”, „Salut” (Bucureşti). Interpret şi 
compozitor (piese muzicale difuzate pe posturile de televiziune centrale 
şi locale). Premii pentru proză (Concursul „M. Sadoveanu”) al revistei 
„Tribuna”. Două volume din ciclul „Privilegii” (2004, 2005), interviuri 
cu personalităţi din lumea muzicală.  
■ 21/1916 – n. Dumitru D. Irimescu, la Coşula Botoşani (d. 16. 09. 
1992, Piatra-Neamţ). Academia de Arte Frumoase Iaşi. A pictat 
bisericile: „Precista”, Piatra-Neamţ (cu fraţii Hârtopeanu), „Vârfurile” 
din Judeţul Arad,  Bicaz, Dobreni, Ivaneşi, Podoleni, Poiana Teiului, 
Judeţul Neamţ. Restaurări la biserici din Bacău, Câmpia Turzii, Buhuşi.   
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■ 21/1931 – n. Dumitru Vacariu, la Boboieşti, Pipirig, Neamţ. 
Facultatea de Filologie-Istorie, Iaşi. Profesor şi director la Casa Raională 
de Cultură din Vaslui. În 1958, arestat pentru „delict împotriva ordinii 
sociale”. După detenţie: muncitor, funcţionar (1965), angajat şi şef de 
secţie la Muzeul literaturii Române (Iaşi) unde (1969-1992). Debut în 
„Viaţa studenţească”; editorial cu „Dincolo de poveste”, proză scurtă 
(1979). Colaborări la reviste literare din Iaşi şi din ţară. După 1989, 
publică: „Ochii viperei”, „Praznicul orbilor”, „Porumbeii albaştri”. 
Împreună cu Ion Arhip, volumele de documente literare „Junimea şi 
junimiştii” (1973) şi „Din cronica unui veac” (1978). A scris piese de 
teatru, jucate la Iaşi şi în alte oraşe din ţară. Cărţi: „Bărzăunul şi restul 
lumii”, 1981; ”Vornicul Ţării de Sus”, 1984; „Poteci fără întoarcere”, 
1987; „Comoara”, 1988; „Aventură dincolo de timp”, 1990; „Ochii 
viperei”, 1995; „Cronica regatului blestemat”, 1996; „Casa cu iederă”, 
2000; „Praznicul orbilor”, 2001; „Porumbeii albaştri”, 2003 ş. a. 
■ 22/1926 – n. Benedict Dabija, la Piatra-Neamţ (d. 29. 05. 1962, 
Bucureşti). Actor. Liceul „Petru Rareş”, Institutul de Teatru din 
Bucureşti (1952). Actor la Teatrul Municipal, Bucureşti. Filme: „Moara 
cu Noroc”, „Ciulinii Bărăganului”, „Erupţia”, „Aproape de soare”, 
„Setea”, „Celebrul 702”, „Porto-Franco”, „Tudor”. A interpretat şi în 
teatrul radiofonic. 
■ 23/1905– n. Victor Savin, la Bibireşti, Parincea, Bacău (d. 27. 08. 
1975, Piatra-Neamţ). Liceul Naţional şi Facultatea de Litere din Iaşi. A 
funcţionat ca profesor la :Gherla, Cernăuţi şi Piatra-Neamţ (Liceul 
„Petru-Rareş” şi Şcoala din Văleni). Articole şi recenzii, în „Minerva” 
(Iaşi), Revista de Drept Penal (Bucureşti), „Preocupări Didactice” şi 
„Anuarul” Liceul „Petru-Rareş”. Traduceri din franceză. După 1947, a 
fost arestat şi dus la Canalul Dunăre – Marea Neagră (trei ani).   
■ 23. 09. 1961 – n. Maria Ciucheş, la Boteşti, Neamţ. Liceul Economic 
din Roman (1978). Se stabileşte în Bacău (1985) şi va lucra în 
agricultură, ca economistă. După 1989, va intra în afaceri, dar îşi cultivă 
propria pasiune pentru scris. Scrie versuri de la zece ani, dar debutează 
editorial cu proză – „Fericirea a murit în zori”, roman, 1998,  „În 
genunchi lângă iubire”, 2001.  
■ 24/1916 – n. Aurel Giroveanu, la Girov, Neamţ (d. 1984, Bucureşti) a 
fost un cunoscut pianist, dirijor şi compozitor. A făcut studii la 
Conservatorul „Egizio Massini" din Bucureşti (1933-1937). S-a 
perfecţionat la cursurile Uniunii Compozitorilor (1954- 1955). Între 
1949-1950, redactor la Radiodifuziunea Română, pianist şi dirijor al 
Orchestrei „Aurel Giroveanu”, (1949-1954). Autor de muzică uşoară, de 
film şi corală. Premiul Juriului la Festivalul de la Mamaia (1966). 
Ordinul Muncii cl. a III-a (1959) şi Meritul Cultural cl. a III-a (1968).  
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■ 24/1937 – n. Mihai Andone-Delahomiceni, la Homiceni-Bârgăuani, 
Neamţ. Facultatea de Istorie-Filosofie. Peste patru decenii, profesor 
(1960-2000). După 1989, a fondat Cenaclul „Mesagerii Tinereţii”; a 
contribuit la manifestările dedicate celei de a 600-a aniversări a 
Romanului. Membru al Societăţii Culturale „Roman 600”, al Fundaţiei 
„Melchisedec Ştefănescu”, al Asociaţiei „Visarion Puiu” ş. a. Redactor-
şef la „Înfrăţirea”, „Radar” şi responsabil de pagină la „Cronica 
Romaşcană”. Colaborări publicaţii locale şi din ţară.Cărţi: „Ruginoasa-
Neamţ. pagini de istorie, confesiuni şi…reflecţii”, „Cu cărţile pe 
masă…” (2004), „Între Efemer şi …Eternitate. Meditaţii… Reflecţii… 
Cugetări”, (2005),  „2  metri pătraţi de pământ”, (2007), „Istoria oraşului 
Roman. 1392 – 1992” (1992) ş. a.  
■ 24/1972 – n. Ioan-Ciprian Ignat, la Bacău. Liceul „George Bacovia” 
din oraşul natal. Seminarile „Veniamin Costache” de la Mănăstirea 
Neamţ şi „Sfântul Gheorghe” din Roman (1989-1994), Facultatea de 
Teologie „Dumitru Stăniloae” din  Iaşi (1994-1998). Hirotonisit diacon la 
Catedrala Episcopală Roman (1998). Profesor de religie şi latină la 
Liceul Nr. 3 şi la Seminarul Franciscan Roman. Director al Revistei 
„Cronica Romanului” (2001-2005). Intensă activitate publicistică.  
■ 25/1901 – n. Victor Ţăranu, la Ortoaia, Dorna Arini, Suceava (d. 
1953, Bucureşti). Facultatea de Litere şi Istorie, Bucureşti. Profesor la 
Vatra Dornei,, Câmpulung Moldovenesc şi la Şcoala Normală „Gheorghe 
Asachi”, Piatra-Neamţ. A cules folclor de pe Valea Bistriţei. După Al 
Doilea Război Mondial, la Biblioteca Academiei Române. Studii în: 
„Anuarul” Liceului „Petru Rareş” (Piatra-Neamţ), „Buletinul Societăţii 
Regale de Geografie” (Bucureşti), „Curentul”, „Ion Creangă”, 
„Apostolul”. Distins cu „Coroana României în Grad de Cavaler” (1939). 
Scrieri: „Mama” (antologie), „Teofil”, roman, „Geto-dacii. Viaţa 
culturală a românilor din Transilvania”, studiul istoric, „Bibliografie 
economică română”, studiul de pedagogie, „Lecţiuni de istorie literară”, 
istorie literară ş. a.  
■ 27/1877 – n. Emanoil Al. Manoliu, la Piatra-Neamţ (d. 1934, Iaşi). 
Prof. univ., actor, ziarist. Facultatea de Drept, Iaşi. Profesor de 
declamaţie la Conservator şi actor la Teatrul Naţional din Iaşi. A editat 
ziarul „Ecoul Moldovei”. Scrieri: „Acţiunea pauliană în dreptul roman şi 
român”, „Istoria teatrului” vol. I, Iaşi, 1903, „O privire retrospectivă 
asupra teatrului românesc”, Iaşi, 1925. 
■ 27/1919 – n. Costache Andone, la Filipeni, Bacău. Facultatea de 
Medicină „Grigore T. Popa” Iaşi. A profesat ca specialist ORL (dr. în 
medicină) la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, apoi, din 1945, medic 
primar şi şef de secţie la Spitalul din Piatra-Neamţ. A înfiinţat şi a condus 
Policlinica cu Plată din Piatra-Neamţ (1984-1997). Animator al vieţii 
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cultural-ştiinţifice şi sportive din Piatra-Neamţ. Membru al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România şi preşedinte al Filialei Neamţ.  
Distins cu numeroase diplome  şi plachete, precum şi cu decoraţiile: 
Crucea Meritul Sanitar, Coroana României cu Panglica de Virtute 
Militară, în cel de Al Doilea Război Mondial, Virtutea Ostăşească, 
Medalia „Tudor Vladimirescu” ş. a. 
■ 27/1937 – n. Nicolae Florian, la Vânători-Neamţ. Şcoala Pedagogică 
din Piatra-Neamţ (1956, şef de promoţie). Cariera didactică la mai multe 
şcoli din împrejurimi şi comuna natală. Director al Căminului Cultural 
(1968-1978); primar al comunei (1990-1992) şi consilier comunal până 
în 2008. Cetăţean de omoare al comunei (2007). „Monografia Comunei 
Vânători-Neamţ” (2006) este o încununare a muncii sale de peste patru 
decenii, pentru elaborarea căreia a studiat o impresionantă bibliografie, 
peste 1.200, importante fiind şi informaţiile despre locuri şi instituţii şi 
intelectuali: Mănăstirea-Neamţ, cu tiparniţa şi biblioteca sa, Cetatea-
Neamţ, Mănăstirea Secu. 
■ 27/1948 – n. Constantin Ardeleanu, la Tazlău. Facultatea de Studii 
Economice, Iaşi Colaborator al multor reviste, în care au fost inserate peste 
1.000 de articole şi cronici. Mai multe premii literare pentru proză. 
Membru al Societăţii Scriitorilor Militari, al Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti şi al Societăţii Scriitorilor din  Neamţ. Cetăţean de onoare al 
Comunei Tazlău. Amintim câteva titluri: „Hâtrii Tazlăului, I-III”, 
„Timpuri interesante”; „Trif”, „Chetronia” : „Hăituirea” teatru; 
„Stenogramele unui ataşat militar”, proză; „Iubiri veştejite”, „Bizarul 
bazar al Fortunei”, proză; „Gilberti”, proză; „Infernul de ceară”, versuri; 
„Hronicul hergheliilor hoinare”; „Strada Blănari 18, colţ cu Doamnei”; 
„Tazlău, un sfert de infinit”.  
■ 28/1861 – n. Aristide Caradja, la Dresda, Germania (d. 29. 05. 1955, 
Bucureşti). După clasele primare în localitatea natală, a urmat Facultatea 
de Drept din Toulouse, Franţa. După moartea tatălui (1887) vine în ţară şi 
se stabileşte la Grumăzeşti. În 1893, publică prima sa lucrare despre 
lepidoptere. Aflăm de la G. T. Kirileanu (fost profesor particula al 
copiilor savantului, la Grumăzeşti) că acesta îşi colecta fluturii din parcul 
conacului şi din apropiere. A constituit colecţii ordonate ştiinţific şi a 
adunat informaţii despre lepidopterele din ţară. Publică cel mai mare 
catalog al micro-lepidopterelor din România (1899 şi 1901). Primeşte, 
din China, o colecţie de profil cu peste 100. 000 de exemplare şi 
întocmeşte cea mai completă colecţie din lume. A publicat 22 de lucrări 
de referinţă. Membru corespondent (1930) şi membru titular al 
Academiei Române (1948).  
■ 28/1942 – n. Corneliu Gheorghiţă, la Târgu-Neamţ. Şcoala primară şi 
liceul, în oraşul natal. Facultatea de Matematică Mecanică a Universităţii, 
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Iaşi. Profesor la: Târgu-Neamţ şi Piatra-Neamţ. Are preocupări literare, 
muzicale şi ştiinţifice (mai multe brevete de invenţii). Volume de poezii: 
„Tunelul timpului”; „Turnul Babel”; „Raze pe valuri”, 1988; „Coborând 
spre Ierihon”, 1999.  
■ 30/1884 – n. Constantin Bacalu, la Roman (d. 1975). Academia de 
Arte Frumoase Bucureşti. Specializare la München. A participat la 
expoziţiile în cadrul „Tinerimii Române” şi a Salonului Oficial din 
Bucureşti. A pictat interioare de biserici personal sau cu Tonitza. 
■ 30/1864 – n. Emil Weitzecker, la Roman din părinţi elveţieni stabiliţi 
la Roman (mijlocul sec. al XIX-lea), cu cetăţenie română. (d. 21. 11. 
1896, Cernăuţi). Liceul Naţional şi Conservatorul din Iaşi, specializare la 
Viena. Co-fondator al Societăţii „Amicii Artelor” (1884). La Cernăuţi, 
prof. la Musik Verein şi şef de cor la reşedinţa Metropolitană. Autor al 
unor compoziţii pentru pian. 
■ 30. 09. 1909 – n. Max Blecher (d. 30. 05. 1938), la Botoşani. Liceul la 
Roman, bacalaureat la Paris. În 1928, i s-a descoperit Boala lui Pott 
(tuberculoză osoasă). Spre sfârşitul anului 1934, se retrage la Roman, 
unde va continua să scrie şi să urmărească evoluţia vieţii literare din ţară 
şi din străinătate, cu ajutorul prietenilor cu care coresponda (Ilarie 
Voronca, André Breton, André Gide, Martin Heidegger ş. a.). Adept al 
filosofiei lui S. Kirrkegaard, iar prin opera literară se înscrie în ceea ce 
numim suprarealism. Debut în „Bilete de papagal” (1930), apreciat de 
Tudor Arghezi. Colaborări: „Le Suréalisme au service de la révolution” 
şi „Feuillets inutiles” (Paris), „Adam”, „Adevărul Literar şi Artistic”, 
„Vremea”, „Viaţa Românească”, „Lumea Românească”. Postum i-au 
apărut diverse traduceri din scriitori români (în franceză) sau opere 
proprii (fragmente), atât în ţară, cât şi din străinătate (Franţa şi Belgia). A 
debutat cu volumul „Corp transparent”. Cărţi: „Întâmplări în irealitatea 
imediată”, 1936; „Inimi cicatrizate”, 1936; postum, alte volume 
antologice.  
 

(Realizat de Prof. Constantin Tomşa) 
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Autorii 
 
Adrian Alui Gheorghe. Născut la 6 iulie 1958 la Topoliţa, Neamţ. Poet, 
prozator, publicist. Membru al USR şi al PEN-clubului român. Doctor în 
filologie din anul 2004. „Cetăţean de onoare” al municipiului Piatra 
Neamţ din anul 2005. Autor a peste douăzeci de volume de poezie, proză, 
eseu, teatru. Doctor în filologie din anul 2004. Cinci premii ale filialei 
Iaşi a USR. Premiul USR în anul 2001 pentru volumul de poezie “Îngerul 
căzut”.   
Constantin Ardeleanu. Născut la 27.09.1948 în Tazlău, Neamţ. 
Absolvent al Facultăţii de Studii Economice, Universitatea „Al I Cuza” 
din Iaşi (1971). Autor al mai multor cărţi de poezie, proză, publicistică, 
teatru dintre care: Hâtrii Tazlăului I – III, Timpuri interesante, Hronicul 
Hergheliilor Hoinare, Strada Blănari 18, colţ cu Doamnei (2010). 
Trăieşte la Bucureşti. 
Gheorghe Brânzei. Născut în Ţibucani – Neamţ, la 08.08.1958. Doctor 
în Filologie din 2009. Autor  (coautor) a peste 30 de volume de critică 
literară, eseistică şi literatură didactică: Literatura română în şcoală 
(Alfa, 2005), Limba şi literatura română. Repere metodice pentru 
învăţământul primar, gimnazial şi liceal (Alfa, 2005), Mihai Ursachi. 
Profil poetic  (Iaşi, 2007), Lecţia de limba şi literatura română (Iaşi, 
2008), Despre poezie (Iaşi, 2009). 
Dumitru Chioaru. Poet şi eseist. Născut în 19 octombrie 1957, Sîngătin, 
Sibiu. În anii studenţiei, redactor al revistei Echinox. Redactor şef al 
revistei Euphorion. Debut : Seară adolescentină (1982, Premiul USR). 
Alte volume, selectiv: Secolul sfîrşeşte într-oduminică ( 1991), Noaptea 
din zi (1994), Radiografiile timpului (1998), Viaţa şi opiniile profesorului 
Mouse (2004), Developări în perspectivă. Generaţia poetică 80 în 
portrete critice ( 2004). 
Virgil Diaconu.Născut la 28 noiembrie 1948, Râmnicu Sărat. A debutat 
în volum cu placheta de poezie Departele Epimenides, Ed. Litera, 
București, 1976. Alte volume, selective: Depărtarea lăuntrică, 1980; 
Călătorie spre sine, 1984; Discurs despre liniște, 1989; Deasupra 
tenebrelor, 2001; Opium, 2002, Destinul poeziei moderne, 2008 ş.a. 
Redactor şef al publicaţiei Cafeneaua literară. 
Gellu Dorian. Poet, prozator, dramaturg. Născut la 13 octombrie 1953, 
Botoşani. Redactor şef revista „Hyperion”. Carţi publicate (selectiv). 
Poeme introductive (1986), Elegiile după Rilke (1993), În căutarea 
poemului pierdut (1995), Poeme golăneşti (1997), Un poet la New York 
(2002), Cafeneaua Kafka (2003); Proză: Scriitorul (1996), Cartea 
fabuloasă (2003), Insula Matriochka (2005), O lume de lepădat (2009). 
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Teatru: Caţavencii (2000). Trei premii ale Filialei Iaşi a USR. Meritul 
cultural, în grad de Cavaler.  
Aurel Dumitraşcu. Născut la 21 noiembrie 1955 la Borca, Neamţ, 
decedat la 16 septembrie 1990, la Bucureşti. A publicat în timpul vieţii 
două volume de versuri, Furtunile memoriei (1984) şi Biblioteca din 
Nord (1987). Postum, în îngrijirea lui Adrian Alui Gheorghe, apar mai 
multe volume de versuri inedite, antologii, un jurnal, „Carnete maro”, în 
patru volume, corespondenţa. Este cetăţean de onoare post-mortem al 
mun. Piatra Neamţ. O stradă din Piatra Neamţ îi poartă numele. 
Margaret Elphinstone (născută în 1948 în Kent, Anglia) se numără 
printre cei mai importanți scriitori contemporani din Scoția. Este 
cunoscută mai ales pentru romanele de inspirație istorică (opt, până în 
momentul de față), care abordează tema călătoriei în spații marginale 
(insule, frontiere), unde se întâlnesc și evoluează idei noi. A locuit opt 
ani în Insulele Shetland. Volumul de povestiri An apple from a tree a fost 
publicat pentru prima dată în 1991 de editura Women's Press din Londra. 
Ioan Flora, (n. 20 decembrie 1950, în Satul Nou, județul Pancevo, în 
Banatul Sârbesc, acum în Serbia - d. 3 februarie 2005, la 
București).Volume de poezie, selective: Valsuri, 1970; Iedera, 1975; Fișe 
poetice, 1977 ; Terapia muncii, 1981; Starea de fapt, 1984; O bufniță 
tânără pe patul morții,1988, 1998; Tălpile violete, 1990, Discurs asupra 
struțocămilei, 1995, Cincizeci de romane și alte utopii/ Fifty Novels and 
Other Utopias (Cinquante romans et autres utopies), antologie, 1996; 
Iepurele suedez, 1997, Medeea și mașinile ei de război, 2000. 
Gabriel Funica. Născut la 27 noiembrie 1961 la Focşani.Publicist, 
eseist.A publicat în 2005 volumul "Hîrtii lipite". Bibliotecar la Biblioteca 
"Duiliu Zamfirescu" Focşani. Redactor şef al revistei "Lector". 
Paul Gorban. Născut pe 7 martie 1982, la Botoşani. Jurnalist, redactor 
şef al Revistei de cultură şi atitudine Zon@Literară, Iaşi. Autor al 
volumului de poezie “Pavilioane cu ruj”. 
Gheorghe Grigurcu. Născut la 16 aprilie 1936, Soroca, România, astăzi 
în Republica Moldova. Este un reputat poet, critic literar, eseist şi 
comentator român. Autor a peste cincizeci de volume de poezie, critică, 
istorie literară. Opera sa a primit cele mai importante premii din 
România. Trăieşte în („amarul tîrg”) Tîrgu Jiu. 
Norman Mailer. (1923 - 2007) A luptat în Filipine în cel de-al doilea 
război mondial, experienţă reflectată în capodopera sa, romanul The 
Naked And The Dead (Cei goi şi cei morţi, 1948), considerat a fi primul 
roman postmodern. A publicat poezie, proză scurtă, scrieri politice, o 
vastă eseistică, biografii şi critică literară 
Gheorghe Mocuţa. S-a născut la 5 iunie 1953 la Curtici, Arad. Poet şi 
critic literar. Volume (selectiv): Îngerul ridică lespedea (1992), Zăpada 
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anului unu (1994), Omul de litere/viaţa de hîrtie (1998), Mic tratat 
asupra naufragiului (2006). 
Emil Nicolae. Născut la Bacău, trăieşte în Piatra-Neamţ, este poet, eseist, 
traducător, ziarist, realizator tv, muzeograf, expert în bibliofilie, membru 
al USR şi UZP. A publicat opt volume de versuri, albumul monografic 
Victor Brauner – la izvoarele operei, eseurile Femeia şi femela. Recurs la 
erogenia textului şi Patimile după Victor Brauner. A primit Premiul 
pentru poezie al USR – Filiala Iaşi în 1999 şi 2005. Publicat în antologii 
şi reviste literare din Germania, Italia, Austria, SUA, Franţa, Israel. 
Sharon Olds (n. 1942) e una din cele mai cunoscute voci ale poeziei 
contemporane americane. Câştigătoare a unor prestigioase premii 
(National Book Critics Circle Award, San Francisco Poetry Center 
Award şi T.S. Eliot Prize), Olds se caracterizează printr-o scriitură intens 
personală, violent emoţională, care prezintă foarte viu viaţa de familie, 
dar şi evenimente politice 
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împotriva dictaturii comuniste. În ianuarie 1990 a fondat revista 
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