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„Poezia, ca orice artă în general, reprezintă foaia de 

temperatură a unei epoci, a lumii în procesul ei de evoluţie 

(tîrîre) spre un orizont presimţit, niciodată atins. Să nu ne 

plîngem, uneori, cînd simţim că poezia nu mai are cititori. 

Dimpotrivă. Poetul trebuie să se bucure cu fiecare cititor 

pe care îl pierde pe drum, acesta ar fi (este) semnul sigur 

că se îndreaptă pe o cale numai a lui…!” 

 

 

 

 

 

 

Şi totuşi, poezia 
 

un editorial de Adrian Alui Gheorghe 

 

     Au fost, în acest an, cîteva evenimente care au pus în valoare poezia. 

A fost un „maraton poetic” la Bucureşti, la Teatrul de Operetă, organizat 

de Dan Mircea Cipariu. Apoi a fost un Congres Naţional de Poezie 

organizat la Botoşani de Gellu Dorian. Apoi, recent, la Bucureşti, din 

nou, la Ateneul Român, a fost Gala Poeziei Româneşti, ediţia întîi, care a 

adunat douăzeci şi cinci de poeţi români, parte din ceea ce se numeşte în 

istoria literară recentă „lista lui Manolescu”. Pe lîngă aceste manifestări, 

care au adunat cam tot ce mişcă în poezia română, au mai fost 

manifestări care au avut în centru poezia şi poetul român, la Iaşi, la 

Sighetul Marmaţiei, la Satu Mare, la Galaţi, la Sibiu, la Bacău, la Târgu 

Jiu, la Suceava, la Craiova etc. Şi totuşi, după atîtea ieşiri în public, 

poetul român are impresia că nu este văzut, că nu este cunoscut, că 

societatea îl ignoră, îl dispreţuieşte. Nicolae Manolescu însuşi, la 

deschiderea Galei Poeziei Româneşti, în faţa sălii arhipline de la Ateneul 

Român, a recunoscut, spunînd aproximativ: „Am venit hotărît să deplîng 

soarta poeziei, a lipsei de audienţă a acesteia în societatea noastră. În faţa 

sălii pline sînt nevoit să-mi schimb discursul ...!” Întrebarea care vine 

acum e firească: Unde nu se întîlnesc azi poetul român şi publicul, 

cititorul de poezie? Ce ecran îi face să nu se vadă unul pe altul? Ce 

prejudecată s-a insinuat în dialogul posibil dintre cele două „entităţi”?  

       În perioada comunistă poetul (scriitorul) era prea adesea un 

instrument al ideologiei. Comunismul a folosit „trompeta poeziei” şi pe 

„trompeţii” ei cei mai de seamă pentru a buimăci (dirija) o populaţie şi 

aşa derutată. În acest sens au fost inventate tiraje imense pentru anumite 

cărţi de poezie, au fost inventate manifestări cu un public numeros, 

dirijat, exaltat, au fost fabricate aplauze, au fost închipuite ierarhii în 
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funcţie de cît aplomb aducea în favoarea ideologiei fiecare individ-poet. 

Au rămas celebre „caravanele scriitoriceşti” despre care vorbesc Mircea 

Micu, Gheorghe Tomozei sau Alexandru Andriţoiu, care umblau din sat 

în sat pentru „propagarea poeziei noi”. Înghesuiţi în „dubiţe culturale”, în 

maşini tip „GAZ”, scriitorii trăiau o boemă specifică, în care împleteau 

aspiraţia personală, care avea oarece înălţime metafizică, cu specificul 

local, cu cerinţele ideologice ale celor care îi organizau, cu conştiinţa că 

sînt şi nu sînt altceva decît „nişte aleşi ai duhului limbii şi ai duhului 

poeziei”, nişte „apostoli ai vremurilor” lor. Unii aveau îndoieli că e bine 

ce fac, alţii nu. Dar trăiau cu sentimentul că atîta e orizontul, că pînă la 

urmă o viaţă (şi un destin) nu sînt suficiente pentru a epuiza (atinge) 

limitele posibilului, ale universului, de asta complacerea era o atitudine 

practică în epoca „materialismului” etc.   

     Erau, oricum, peste vremi şi asta le producea o satisfacţie.  

     Păreau să înţeleagă vremurile şi asta le conferea o superioritate în 

societate.  

     Erau băgaţi în seamă şi asta le satisfăcea vanitatea.  

     Acesta era, totuşi, spectacolul din faţa cortinei. În spatele cortinei 

trăiau şi scriau Gellu Naum, Mircea Ivănescu, Mihai Ursachi, Virgil 

Mazilescu, alţii. Marin Sorescu şi Nichita Stănescu, indiscutabil mari 

poeţi europeni, aveau alt statut, de „agreaţi de toată lumea”. Ei ştiau să 

spună, în public şi în scris, atît cît să nu rănească „sensibilitatea 

ideologică”, să o întoarcă din condei încît să înţeleagă toată lumea cîte 

ceva, fiecare după aşteptarea proprie, după pregătirea proprie. Şi 

ideologilor le venea bine prezenţa acestora: Vedeţi că se poate să fiţi 

mari, importanţi, adevăraţi în vremurile acestea pe care unii le mai (şi) 

judecă? De asta, nimeni nu poate spune concret că Nichita Stănescu şi 

Marin Sorescu au făcut vreun compromis important în acea perioadă, 

deşi toată lumea a rămas cu impresia aceasta ...!  

     După 1989 poetul a devenit revoluţionar şi ziarist. Rari au fost poeţii 

care nu şi-au înmuiat condeiul în cerneala (zoaia?) democraţiei, servind 

diferite cauze. Multe cauze pierdute, se înţelege. Publicul aştepta ca 

poetul, cu vocea descătuşată de revoluţie, să spună adevărurile care i-au 

fost interzise în comunism. Unii au avut ce spune, alţii, cei mai mulţi, nu. 

Publicul larg, cel care face de obicei o gălăgie mută, nu a aşteptat prea 

mult „adevărurile ultime” de la inspiraţia poetului, că ele au venit de 

aiurea: din stradă, din parlament, din viaţa tabloidizată, din arhivele 

securităţii, totul într-o devălmăşie plină de (vesel) suspans. În acest caz 

poetul nu şi-a asumat nici o vină, a dat vina pe public: că nu înţelege, că 

nu e educat, că nu e conectat la sensurile înalte ale existenţei, că e 

analfabet, că e manevrat, că e primitiv, că e manelizat, că e preocupat 

doar de bani, mai bine zis de lipsa acestora. Poetul nu a coborît, totuşi, în 
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semn de protest din ipoteticul tren al istoriei, numai că s-a retras (a fost 

împins?) cu tot cu panoplia de bombăneli undeva în zona tampoanelor, 

între vagoane, meditînd în continuare. Gălăgia mută din vagoane îi dădea 

vise negre, frustrările sociale îi parazitau meditaţia şi tentativele de 

conectare „la univers”. Dubiţa culturală de pe vremuri a fost dată la 

„remat” prin „programul rabla”. Mulţi dintre cei care socoteau ideologia 

ca principal motiv al nerealizării lor au rămas dezarmaţi în faţa „tuturor 

posibilităţilor”: ce să facă, acum, cu libertatea cuvîntului? Voci rebele au 

spus că avem mai mulţi poeţi decît poezie, dar au fost apostrofate 

imediat.  

     Ce făcea „publicul larg” în această vreme? Trăia. Intra în competiţia 

pentru supravieţuire. Confunda sensurile istoriei, ale vremurilor şi o lua 

de la capăt. Orice măgar care zbiera cît de cît muzical în vreo piaţă era 

luat de profet imediat. Învăţa lecţiile dezinhibării de la curvele (scuzaţi!) 

de conjunctură. Politicienii împărţeau publicul în (indivizi) buni şi răi 

după direcţia votului. Era veselia de pe „Titanic”, cînd săracii, după 

ciocnirea de aisberg, au ocupat vremelnic sala de petrecere. 

       Ei, pe acest fond, au apărut voci şi manifestări publice care au readus 

în discuţie poezia. Poezia de azi şi poezia dintotdeauna. Rolul şi rostul ei. 

Poezia română şi poezia europeană. Nobleţea poeziei. Poetul ca ales. 

Poetul ca parte a istoriei. Poezia ca suport al dinamismului limbii. Poezia 

ca faţa nevăzută a lunii, a lumii. Poezia ca „neînţelesul de toată lumea 

înţeles”... Multe lucruri şi teme sînt vechi, dar „rebrenduite” par ca noi. 

Important e că la aceste manifestări s-au întîlnit (reîntîlnit) faţă în faţă 

poezia şi publicul. Publicul şi-a demonstrat (s)electivitatea, poetul şi-a 

probat existenţa. Numai la Ateneul Român au fost în sală, la Gala Poeziei 

Româneşti, peste şapte sute de „iubitori de poezie”. Evenimentul 

transmis la radioul naţional a adunat multe mii de ascultători. La 

„maratoanele de poezie”, din ultimii ani, la fel. Ce înseamnă asta? Că 

poezia română are prezent. Că nu-i mai poţi da orice fel de poezie unui 

cititor (ascultător) care a ales deja să intre într-o sală de „spectacol de 

poezie”. Că şi cititorii şi scriitorii s-au vindecat de microbul ideologiilor 

din artă. Că manualele s-au deschis, cu mai multă sau mai puţină 

timiditate şi spre autorii contemporani. Poezia şi poetul, cu perseverenţă, 

răbdare şi valoare au învins. Victoria e, deopotrivă şi a cititorilor (a 

iubitorilor de poezie!), care au decis, practic, rezultatul final. Acum totul 

e ca să evaluăm corect limitele şi consecinţele victoriei.  

        Un sfînt al Pustiei, după Pateric, îi învăţa pe oameni rugăciunile pe 

care le primea prin inspiraţie după săptămîni de meditatat în singurătate. 

Cînd vedea că populaţia îşi însuşise textul, că era capabilă să îl reproducă 

şi celor din preajmă, se întorcea mulţumit în pustie pentru noi viziuni. 

Poetul român de azi nu ar trebui să facă altfel.  
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     Căci, dacă e să ieşim din sfera “utilitarismului poeziei”, trebuie să 

spunem adevărul: Poezia a rămas aceeaşi inutilitate frumoasă, fără de 

care scopul în sine ajunge un adevărat scop fără de sine…! Pentru că 

poezia este sinele scopului, nu-i aşa? Poezia nu îndeplineşte nici un rol 

practic în societate, de asta e bine să ne bucurăm că este, încă, tolerată. 

Poezia, ca orice artă în general, reprezintă foaia de temperatură a unei 

epoci, a lumii în procesul ei de evoluţie (tîrîre) spre un orizont presimţit, 

niciodată atins. Să nu ne plîngem, uneori, cînd simţim că poezia nu mai 

are cititori. Dimpotrivă. Poetul trebuie să se bucure cu fiecare cititor pe 

care îl pierde pe drum, acesta ar fi (este) semnul sigur că se îndreaptă pe 

o cale numai a lui…! 

 

noiembrie 2011 
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Invitatul revistei  

 

 

„Printr-un fel de deformare 

optică istoria nu reţine decît 

numele artiştilor care s-au 

realizat la Paris ... ” 
 

 

Matei Vişniec în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 
 

„Oraşul Bucureşti nu este unul foarte tandru cu provincialii. Eu îl 

iubeam însă ca un nebun, încă din copilărie” 

 

 

- Dragă Matei Vişniec, îmi face mare plăcere să povestesc, 

uneori, cînd am ocazia, că am debutat cam odată cu tine, în revista 

„Cutezătorii”, girat (giraţi) de Virgil Teodorescu. După pagina de 

poezie dedicată ţie de Virgil Teodorescu, cu un titlu pe care l-ai făcut 

celebru mai tîrziu, „La noapte va ninge”, a urmat o jumătate de pagină 

pe care mi-a pus-o la dispoziţie mie acelaşi generos poet Virgil 

Teodorescu ...! Cred că eu eram în clasa a şasea, tu erai în clasa a opta 

...! Dacă fac un efort de memorie, cred că aş putea să şi reproduc nişte 

versuri de-ale tale, de atunci, aşa cum ştiu pe de rost şi versuri semnate, 

pe atunci, de Vasile Poenaru, un alt poet extrem de mediatizat la vîrstă 

fragedă. El, din păcate, a dispărut „mîncat” de o carieră didactică...! 

Mă întreb, te întreb, cum de ai păstrat acelaşi titlu pentru cartea ta de 

debut, lucru care s-a întîmplat mult mai tîrziu? Să fie acest lucru un 

semn că te-ai născut pentru „un proiect poetic” pe care l-ai urmat încă 

din adolescenţă? Ce amintiri ai despre debutul tău, despre acea vreme, 

despre aspiraţiile copilului care lua pieptiş drumul literaturii ...? Cît de 

important este debutul pentru un scriitor?  

- Cine îşi mai aminteşte astăzi de revista "Cutezătorii?" O revistă 

a pionierilor... Şi totuşi, ce importantă era pentru copiii avînd între 7 şi 14 

ani! Am păstrat în arhivele mele de la Rădăuţi cîteva exemplare. Revista 

era, ca şi altele din acea vreme, doar parţial ideologizată. În rest, oameni 

inteligenţi (şi care probabil că jucau şi ei un joc dublu cu cenzura) 

încercau să publice în paginile ei şi lucruri de calitate, poveşti cu haz, 

benzi desenate care stîrneau imaginaţia copiilor, pe scurt, era o publicaţie 

care în nici un caz nu servea pentru spălarea creierelor. Chiar şi faptul că 
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un poet bun (fost avangardist) ca Virgil Teodorescu era invitat să 

răspundă acolo la "poşta redacţie" mi se pare acum ca un lucru 

formidabil. Nu am fost singurul copil-poet care şi-a văzut deci publicate 

acolo poeme adevărate, poeme ieşite dintr-o sensibilitate interioară şi nu 

din diverse alte manipulări. După debutul meu în "Cutezătorii" am 

devenit, într-un  fel,  o "celebritate" naţională întrucît revista era 

publicată în sute de mii de exemplare. După acel debut pe două pagini cu 

un răspuns extrem de cald al lui Virgil Teodorescu, am început să 

primesc la Rădăuţi zeci şi zeci de scrisori de la alţi copii din toată ţara. 

Toate aceste scrisori veneau la Scoala generală numărul 2 din Rădăuţi 

unde eram elev, iar directorul şcolii nici nu mi le dădea pe toate de teamă 

să nu mi "se urce la cap" celebritatea. Tot Virgil Teodorescu este cel care 

m-a publicat în Luceafărul, pentru că era de fapt redactor şef al acestei 

reviste şi mai tîrziu am aflat că era şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor. 

Îmi amintesc şi de prima călătorie pe care am făcut-o la Bucureşti pentru 

a-l întîlni pe "mentorul" meu. Eram deja în clasa a noua de liceu şi m-am 

dus la sediul revistei Luceafărul care era pe bulevardul Ana Ipătescu, 

devenit acum Lascăr Catargiu. Am făcut anticameră undeva la etaj, cu 

mai multe persoane, şi la un moment dat şi-a făcut apariţia Virgil 

Teodorescu. Toată lumea s-a ridicat în picioare iar eu l-am acostat 

imediat spunîndu-i "Sunt Matei Vişniec". M-a luat imediat cu el în birou 

şi am stat puţin de vorbă. M-a cîntărit din priviri, m-a întrebat apoi dacă 

mi-am luat banii pe poemele publicate în Luceafărul (mă publicase de 

fapt el de vreo patru ori). Eu nici nu ştiam că aceste colaborări se plătesc 

aşa, că am rămas uimit. El m-a trimis apoi la casieria Uniunii Scriitorilor 

de unde am ridicat în jur de 1700 de lei. Mi s-au părut o avere, şi mie şi 

tatălui meu care era cu mine. Iată cîteva amintiri legate de debutul meu. 

Da, poezia m-a urmărit încă de pe la vîrsta de 11 sau 12 ani. În clasa a 

patra scriam deja şi am publicat prima poezie în revista "Lumina" a 

Liceului numărul 2 din oraşul Rădăuţi. Participam şi la cenaclurile 

şcolare de atunci, iar prima mea "ieşire" la cenaclu mi-a marcat viaţa. 

Eram în clasa a patra şi învăţătoarea mea m-a trimis, cu alţi doi colegi 

care erau buni "la română" să asistăm la o şedinţă de cenaclu la Liceu. 

Ascultînd poeziile "celor mari", precum şi paginile de proză citite de ei, 

am simţit atunci cum îmi cresc aripi. A fost unul din puţinele momente 

din viaţa mea cînd "exemplul" a funcţionat imediat. Am vrut şi eu să 

scriu precum acei elevi de liceu care mă impresionaseră prin inteligenţa 

şi talentul lor.    

- La un moment dat locuiai la Bucureşti cu Ion Zubaşcu, în 

acelaşi apartament. Am trecut şi eu pe la voi, într-o dimineaţă, îmi 

amintesc, încă, de aburul ceaiului pregătit de Zubaşcu. Cred că era prin 

1984...! Tu plecai, tocmai, la autobuz, făceai o navetă dificilă, într-un sat 
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parcă, departe de Bucureşti. Apoi, seara, ai venit la cenaclul lui Mircea 

Martin, „Universitas”, unde eu am citit şi am intrat în ghearele critice 

cam neprietenoase ale unor lupi tineri. Ai luat cuvîntul şi ai fost un bun 

avocat al poeziei din provincie, pe care o reprezentam. Cum ţi-a rămas 

în memorie acel Bucureşti, asediat dinăuntru după părerea mea ...? Cum 

s-a adaptat bucovineanul care erai, molcom şi calculat, ursuz chiar, la 

ritmul unei capitale care mima o normalitate de capitală europeană? Pe 

acel fond ai scris o carte cu un titlu în răspăr: „Oraşul cu un singur 

locuitor”. Să însemne asta expresia unei inadaptări? 

- Oraşul Bucureşti nu este, într-adevăr, unul foarte tandru cu 

provincialii. Eu îl iubeam însă ca un nebun, încă din copilărie, de la vîrsta 

de şapte sau opt ani, cînd m-a dus prima dată tatăl meu să-mi arate 

capitala. Am mai vizitat apoi şi alte mari oraşe din ţară, tatăl meu m-a 

dus la Iaşi, la Timişoara, la Cluj, la Constanţa. Nici un alt oraş însă nu mi 

s-a părut atît de fascinant, atît de plin de viaţă, atît de inepuizabil. Pentru 

mine Bucureştiul era "marele oraş" în care voiam să trăiesc şi acolo m-

am dus să dau la facultate. Examenele erau pe vremea aceea foarte dure, 

dar am reuşit la filozofie din prima. Şi a urmat apoi "acomodarea", lunga 

"adaptare" la o lume care era cu totul nouă. Nu mi-am pierdut însă 

timpul, din primul an de facultate am început să frecventez cenaclurile 

literare, să observ, să vizitez redacţiile. Mergeam peste tot, dar primele 

amintiri foarte plăcute le am de la Cenaclul "Amfiteatru". Apoi m-am 

dus, incitat de poetul Roman Istrati, care îmi era coleg, dar cu un an mai 

mare, la "Cenaclul lui Manolescu", unde am şi citit. Acest "Cenaclu al lui 

Manolescu" care avea loc la Universitate a devenit apoi "Cenaclul de 

luni" şi s-a mutat la Casa Studenţilor. Mergeam şi la cenaclul de proză al 

lui Crohmălniceanu, şi la cel al lui Florin Mugur (din cînd în cînd). Am 

fost de o timiditate maladivă în primii ani, mi se părea că toţi cei din jurul 

meu erau mai "şlefuţi" decît mine, mai spirituali decît mine, mai cultivaţi 

şi mai subtil îmbrăcaţi, mai relaxaţi şi mai "prezentabili". Am fost însă 

mereu convins că am la fel de mult talent ca şi ei, dacă nu cumva chiar 

mai mult, ceea ce mi-a dat energie să continui "lupta". Treptat am intrat 

în lumea literară şi mi-am făcut o lungă ucenicie la restaurantul Uniunii 

Scriitorilor şi prin casele unor prieteni scriitori sau actori. A avea acces în 

acele case era de fapt esenţial, acolo mi se părea că se concentra 

adevărata viaţă, acolo îşi dădea de fapt întîlnire elita. Cînd am început să 

fiu primit la Nichita Stănescu mi s-a părut că primisem omologarea de 

tînăr scriitor demn de acest nume. Am cunoscut, pe scurt, boema, boema 

bucureşteană a anilor 80, boemă neagră cîteodată pentru că mă mutam 

din loc în loc la Bucureşti. Am locuit la început în cămine studenţeşti, 

apoi în mansarde, în subsoluri. Am avut noroc şi de locuinţe extrem de 

decente, de exemplu am stat doi sau trei ani într-o frumoasă cameră pe 



10 

care mi-i închiriase poetul Eugen Chirovici, într-o casă situată aproape 

peste drum de Uniunea Scriitorilor. Am plecat apoi într-un apartament la 

Foişorul de foc şi în urma unei inundaţii dezastruoase m-a găzduit în 

Drumul Taberei, la marginea Bucureştiului, poetul Ion Zubaşcu.  

          Tinereţea atenuează multe din inconvenientele vieţii materiale. În 

ciuda frustrărilor şi a banilor puţini, a navetei şi a mizeriei ideologice, 

acea perioadă, pînă în 1987, cînd am plecat în Franţa, rămîne una dintre 

cele mai frumoase din viaţa mea. 

 

 

„Dar Parisul este şi un cimitir de oameni rataţi ... ” 
   

- Un personaj al lui Balzac a spus, la intrare în Paris: „Acum 

între noi ...!”. Ce şi-a spus Matei Vişniec la contactul cu Parisul? Ce 

crezi - după experienţa ta europeană - că pierzi dacă rămîi într-un loc 

extrem de provincial, într-o Românie care e „limită” a Europei şi ce 

cîştigi dacă laşi toate pentru inima Europei, care e Parisul? Ce ai 

pierdut mergînd la Paris? Ce ai cîştigat părăsind Bucureştiul? 

- Într-un fel am ajuns la Paris, în septembrie 1987, cu aceeşi stare 

de spirit cu care veneam, în septembrie 1976, la facultate la Bucureşti. Ca 

să scriu şi să mă afirm. Nu-mi este frică de acest cuvînt, "afirmare". 

Dintotdeauna am avut această dorinţă înnăscută, să mă "afirm". Prima 

dată cînd am simţit "frisonul" afirmării în mine a fost la grădiniţă (grupa 

mare? grupa mijlocie?), cînd am făcut din plastelină o căprioară şi 

educatoarea a pus-o într-o vitrină, în dulap, ca să se uite şi alţi copii la ea 

pentru că i se păruse foarte reuşită. Aşa a început traiectoria afirmării la 

mine. Am avut o vocaţie plastică, mi-a plăcut să desenez şi primele mele 

"victorii" au fost privirile admirative ale celor care, în clasele I-IV, îmi 

priveau desenele. Abia apoi au venit cuvintele, deşi plăcerea de a desena 

nu m-a părăsit nici astăzi, iar în liceu şi în facultate pictam. Cine îmi 

vizitează casa de la Rădăuţi descoperă acolo zeci de pînze din perioada 

mea de adolescent, era vîrsta cînd mă "afirmam" ca pictor suprarealist.  

La Paris am avut noroc de la bun început. Am simţit că oraşul îmi era 

favorabil, deşi într-un fel intram în plină ficţiune. "Oare chiar am ajuns la 

Paris?" mă întrebam deseori plîmbîndu-mă pe străzile Parisului. Mi-au 

trebuit apoi trei ani ca să reuşesc să scriu teatru direct în franceză. Din 

1989 am avut primele lecturi publice cu piesele mele, apoi primele 

montări în 1990. Aş fi putut să mă întorc în România, dar voiam să 

continui aventura franceză. Mi s-a părut chiar că mă nasc a doua oară, iar 

pentru teatru Franţa este o ţară fascinantă. Am lucrat cu multe companii, 

am scris pentru companii de teatru franceze, am străbătut Franţa în lung 

şi în lat cu spectacolele făcute după piesele mele, de peste 20 de ani mă 
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duc în fiecare vară la Festivalul de la Avignon. Am cunoscut sute şi sute 

de regizori, de actori, de directori de teatre. Am trăit o aventură intensă 

scriind în franceză şi plonjînd într-un fel de viaţă teatrală de zi cu zi. Nu-

mi dau seama ce am pierdut plecînd din România. Poate şansa de a lua 

direcţia unui teatru (ceea ce mi s-a şi propus în 1990). Cred însă că eram 

făcut să "plec", chiar dacă România ar fi fost cea mai liberă dintre ţările 

globului tot aş fi optat pentru o experienţă occidentală. 

Pe de altă parte, însă, am rămas la Paris un om lucid. Printr-un fel de 

deformare optică istoria nu reţine decît numele artiştilor care s-au realizat 

la Paris. De unde şi fantasmele noastre culturale legate de acest oraş. Dar 

Parisul este şi un cimitir de oameni rataţi, pe străzile sale zac mormane 

de cadavre - sunt fantomele sutelor de mii de artişti, scriitori, actori, etc. 

care au venit la Paris în cursul secolelor şi care nu au reuşit. Eu am scris 

un roman despre această faţă nevăzută a Parisului, el se numeşte 

"Sindromul de panică în Oraşul Luminilor".     

- Spui undeva: „Je suis l’homme qui vit entre deux cultures, deux 

sensibilités, je suis l’homme qui a ses racines en Roumanie et ses ailes en 

France”. (Sunt omul care trăiește între două culturi, între două 

sensibilități, care are rădăcinile în România și aripile în Franța).” Cît de 

tare atîrnă rădăcinile, cît de energice sînt bătăile de aripi? Cît datorează 

imaginea ta bună din România faptului că trăieşti şi scrii la Paris, 

departe de frămîntările fără orizont din lumea literară dîmboviţeană? 

- Rămîn în mod fundamental legat de România. Dovadă: scriu 

romane în româneşte, iar toate piesele pe care le scriu întîi în franceză le 

rescriu apoi în româneşte, ca să nu mai spun că în fiecare zi realizez 

emisiuni în limba română la RFI, în redacţia de la Paris, unde lucrez din 

1991 ca ziarist. Sunt fundamental legat de limba română, este singura 

limbă în care simt emoţia poeziei şi e limba în care am scris poezie timp 

de decenii. Cînd mă întorc în România, ceea ce mă uluieşte cel mai mult 

este această senzaţie că nimic nu se schimbă dar că totul se schimbă. 

Greu de explicat. La Bucureşti mă pot plimba ore în şir pe străzi unde nu 

s-a schimbat nimic. Dacă deschid televizorul descopăr însă că totul s-a 

schimbat, că inclusiv limba română se modifică, evoluează. Zilele pe care 

le petrec în România, cîte o săptămînă la fiecare două sau trei luni, sunt o 

stupefacţie continuă. Sentimentul extraordinar pe care îl pot avea într-o 

librărie văzînd că se publică enorm de multe cărţi interesante poate fi 

contrariat imediat de o anumită vulgaritate în viaţa cotidiană. Deseori 

sunt întrebat, cînd mă întorc la Bucureşti sau la Rădăuţi, cum se vede 

cultura română şi în general România de la Paris. Ah, dacă am şti să-i 

primim ceva mai bine pe străini la noi în România, atunci şi cultura 

română şi viaţa culturală din România s-ar "vedea" mai bine de la Paris. 

Dacă hotelurile nu ar fi atît de scumpe la Bucureşti, dacă n-ar exista acest 
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reflex al taximetristului de a-l jupui pe străin, precum şi reflexul similar 

al unor chelneri… ! Ce vreau să spun este că de fiecare dată cînd am 

venit cu prieteni francezi în România ei au  rămas îndrăgostiţi de această 

ţară, în ciuda numeroaselor peripeţii de ordin… tehnic. Dacă am reuşi să 

nu ne vulgarizăm total, să nu ne mercantilizăm total, să nu ne pierdem 

total simţul ospitalităţii, să nu ne orientalizăm total… ! Ce bine ar fi şi 

pentru cultura română! Pentru că iată, despre România se vorbeşte ceva 

mai mult şi mai frumos în ultimii ani. Ar trebui să le mulţumim în primul 

rînd cineaştilor noştri care au obţinut premii importante la Cannes, dar şi 

multor regizori, directori de teatru şi organizatori de festivaluri care au 

atras mulţi străini în România. Nu există nici un domeniu cultural în care 

România să nu poată fi competitivă, atunci cînd voinţa politică se 

asociază cu talentaţii creatori români. În ultimii ani Institutul Cultural 

Român a funcţionat ca o veritabilă agenţie de promovare a culturii 

româneşti în străinătate, iar efectele s-au simţit imediat. Mai rămîne ca 

această misiune să fie sprijinită în continuare, mai rămîne ca alte 

iniţiative de acest gen să poată lua naştere. România are puţine lucruri de 

trimis la export, dar ar putea exporta cultură şi ar putea crea pe teritoriul 

ei o formă de turism cultural. Cînd revin însă în România o fac şi pentru 

a vedea teatru românesc. Pentru că teatrul românesc a fost şi continuă să 

fie interesant. Faptul cel mai important, în ultimii ani, este însă apariţia 

unei noi generaţii de dramaturgi, dintre care unii, precum Gianina 

Cărbunariu, se afirmă acum şi în străinătate. Teatrul este şi o formidabilă 

locomotivă culturală a României, cel care "trage" România spre Europa. 

Faptul că oraşul Sibiu a fost în 2007 capitală culturală europeană îl 

datorăm Festivalului de teatru de la Sibiu, lansat acum mai bine de 15 ani 

de actorul Constantin Chiriac. Acest festival, care a devenit un eveniment 

european (cred că este al treilea ca mărime după cel de la Edinburg şi cel 

de la Avignon), a plasat Sibiul în circuitul cultural european şi a creat un 

nou centru de pelerinaj cultural în Europa. 

 

„Cînd scriu poezie parcă mă instalez într-o atitudine de 

ascultare a universului ...” 
 

- După părerea mea parcursul tău, dinspre Bucureşti spre Paris, 

este unul firesc pentru un scriitor care aspiră la o corectă poziţionare în 

lumea literară europeană. Într-un eseu, recent, am făcut o culpă tinerilor 

scriitori din generaţiile nou apărute că nu îşi propun să plece din 

România, să se confrunte cu alte culturi, după care să revină îmbogăţiţi 

... Ai senzaţia, deseori, că miza celor mai mulţi e să ia locul, într-o 

ipotetică ierarhie, celor din generaţia precedentă, chiar dacă locul acela 
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e unul fără strălucire. Ce şanse are un tînăr scriitor român să devină 

vizibil în Europa, azi? Sau la Paris?  

- Eu cred că pentru prima dată de la al doilea război mondial 

încoace unii scriitori români au început să se afirme în străinătate fără să 

mai fie nevoie  ca să părăsească fizic România. Este cazul cu Mircea 

Cărtărescu, cu Dan Lungu. Gabriela Adameşteanu are trei romane 

publicate la Gallimard. În acelaşi timp se întîmplă ceva bizar cu spaţiu 

balcanic din sudul şi nordul Dunării. Aş spune că nu fascinează, nu excită 

imaginarul occidental. Francezii sunt fascinaţi de spaţiul latino-american, 

de Japonia, de nordul Africii, de Africa neagră, de China şi de Asia în 

general, de ţările nordice, de America în primul rînd. Cînd vine vorba de 

Bulgaria, Ungaria, Serbia, România, Slovacia... seismograful 

imaginarului occidental rămîne mut. Au reuşit doar albanezul Kadare şi 

cehul Kundera să evoce puţin acest spaţiu est-european, sau mai nou 

Andrei Kurkov, un rus care trăieşte la Kiev. Geografic vorbind, această 

zonă parcă nu are impact metafizic, parcă îi oboseşte pe occidentali.    

- Care sunt păcatele literaturii române care o fac inaccesibilă 

posibililor cititori europeni? Un prieten, scriitor francez, căruia i l-am 

recomandat pe Mircea Cărtărescu, mi-a spus după ce a citit o carte de 

proză a acestuia, că nu a intrat în rezonanţă ... ! Desigur, nu e de vină 

nici Cărtărescu, nu e de vină nici amicul francez. Care e pragul 

traductibilităţii, care e pragul receptării? Trebuie să scrie scriitorul 

român în alt fel, decît o face acum? Există o reţetă a succesului în 

abordarea publicului european? 

- În momentul cînd nu vom mai avea în România nici un complex 

lumea ne va descoperi. Aceasta este convingerea mea acum. Pe planetă 

există mulţi autori care scriu gîndindu-se la posibila lor receptare în 

Europa. Chiar şi mulţi scriitori americani scriu pentru Europa pentru că 

sunt mai citiţi în Europa decît la ei acasă. Un japonez precum Haruki 

Murakami scrie şi el (am eu impresia) mai mult pentru un public 

european, întrucît are mult succes pe acest continent.  

- Poezia ta e teatrală, propune mici scenarii, lucru vizibil încă de 

la debut. Teatrul tău e poetic, prin doza de ambiguitate şi prin soluţiile 

dramatico-poetice pe care le propune. Unde te simţi mai lejer? Ce îţi 

oferă, în plus, teatrul, faţă de poezie? 

- Cînd am început să scriu teatru eu m-am îndrăgostit de fapt nu 

de arta spectacolului, ci de genul literar numit teatru Nu trebuie să uităm 

că înainte de toate teatrul este un gen literar, categorie din care mai fac 

parte poezia, romanul, nuvela, schiţa, eseul. Nu ştiu prea bine nici azi de 

ce, acest gen literar dialogat mi-a căzut cu tronc, mi s-a lipit de suflet, m-

am simţit în umbra sa ca peştele în apă. Între a scrie poezie, pe de o parte, 

şi teatru sau roman sau nuvelă pe de altă parte, există însă o mare 



14 

diferenţă de poziţionare cosmică. Eu cel puţin cînd scriu poezie parcă mă 

instalez într-o atitudine de ascultare a universului, captez ceva dintr-o 

muzică îndepărtată, receptez nişte vibratii telurice ale fiinţei mele şi poate 

ale fiinţei în general. Cînd scriu o piesă, un roman sau o nuvelă, sunt în 

cu totul alt raport cu lumea, devin un creator de destine. Nu exagerez 

cînd spun acest lucru: scriitorul se crede Dumnezeu în raport cu 

personajele sale, cu lumea pe care o imaginează. Cînd dai viaţă unui 

personaj îi creezi şi un destin, eşti deci, oarecum, pe poziţia 

atotputernicului. La un moment dat decizi să-ţi ucizi personajul, îi iei 

deci viaţa, ca şi cum ai fi Dumnezeu. Şi tot ca şi cum ai fi Dumnezeu, îţi 

poţi permite să reînvii personajul ceva mai tîrziu. Scriitorul, în faţa 

paginii sale albe, se poate crede un fel de Dumnezeu înainte de crearea 

lumii. Îţi trebuie mult bun simţ însă ca să înţelegi că de fapt acest tip de 

percepţie este o… joacă. 

- Crezi în predestinare? Crezi în talent? Cît e talent şi cît e 

perseverenţă în devenirea unui artist?  

- În ce mă priveşte, eu cred în muncă şi în umilinţa scrisului. 

Rămîn umil în faţa cuvintelor pentru că ştiu un lucru: ele mă scriu de fapt 

pe mine, nu eu pe ele. Cînd încerc să scot din creierul meu o poveste 

susceptibilă să provoace o emoţie (singurul lucru care mă interesează cu 

adevărat în literatură), ştiu că mă pun în ecuaţie cu toate energiile lumii, 

cu forţe misterioase şi cu memoria limbii în care scriu. Mă pun în ecuaţie 

cu ceilalţi, cu binele şi răul, cu viaţa şi cu moartea, cu dorinţa de a lăsa o 

urmă şi cu frica de a dispărea în neat fără urmă. Scrisul este cutremurare, 

iar actul scrierii, cel puţin pentru mine, este impregnat de frisonul 

riscului, al necunoscutului. Uneori mă simt un mesager care transportă un 

mesaj din care nu înţelege nimic sau foarte puţin, dar care ştie că destinul 

său este acesta: de a duce cu orice preţ la destinaţie mesajul. 

 

„Cînd spun în Franţa că sunt român există riscul ca pe faţa 

interlocutorului meu să tresară un muşchi...”  

 
- Au fost sau mai sunt contexte în care ţi-a fost jenă să spui că eşti 

român? Te-ai simţit vreodată prost în calitate de român în Franţa? Eu 

eram cîndva, cu vreo patru, cinci ani în urmă, în preajma Turnului Eiffel 

şi fiindcă voiam să lenevesc pe iarba din preajmă, m-am dus la un chioşc 

de presă şi am cerut ultimul număr din „Le Canard enchaîné”. Am scos 

o bancnotă de cincizeci de euro şi am întins-o domnului care vindea 

ziare. În timp ce îmi dădea revista şi restul, văzînd că îmi pun banii 

neglijent în buzunar, acesta m-a avertizat: „Să fiţi atent cu banii, că sunt 
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români prin preajmă …”. Am mulţumit şi am plecat...! Ai avut experienţe 

asemănătoare? 

- Sigur că mă simt într-o situaţie inconfortabilă cînd văd cîţi 

cerşetori veniţi din România se află pe străzile marilor oraşe din Europa. 

În fiecare zi merg la RFI cu un metrou, numărul 6, între Place d'Italie şi 

staţia Passy, un traseu de vreo 15 minute. Practic nu este zi să nu se urce 

în metrou un cîntăreţ ambulant pe care îl recunosc imediat ca avînd 

origini româneşti. De mai multe ori am lucrat cu regizori italieni care mi-

au montat diverse piese. Ei bine, nu a fost unul să nu-mi spună: "Ştiţi, noi 

avem acasă o femeie din România care îngrijeşte de părinţii mei..." Da, 

România trimite în Europa mii de cerşetori şi sute de mii de oameni 

pentru muncile cele mai grele. Nici o muncă nu e ruşinoasă, se spune de 

obicei. Ei bine, nu este chiar aşa... Cînd sute de mii de români se duc în 

Italia sau în Spania pentru a îngriji de copiii şi de părinţii altora, lăsîndu-

şi abandonaţi în ţară proprii copii şi proprii părinţi, ei bine eu numesc 

acest lucru o ruşine naţională. O ruşine pentru incapacitatea unui guvern 

sau a unei clase politice de a crea locuri decente de muncă în România, o 

ruşine pentru acest model de capitalism în care în mod succesiv popoare 

întregi trebuie să devină servitoarele altor popoare în numele economiei 

de piaţă. În acest condiţii nici nu-mi mai este ruşine că sunt român, îmi 

este ruşine că sunt om, altfel spus un membru al acestei specii care a 

inventat acest tip de economie, de feudalitate tîrzie. În mod ciudat, m-am 

simţit mai puţin "jenat" că sunt român ori de cîte ori am călătorit în 

Japonia sau în Statele Unite. Cum în aceste zone ale lumii nu se ştie 

absolut nimic despre România, şi nici cerşetorii de origine română nu 

sunt vizibili, nu există nici o prejudecată legată de români. Cînd spun în 

Franţa că sunt român există riscul ca pe faţa interlocutorului meu să 

tresară un muşchi. În Statele Unite sau în Japonia feţele rămîn sincer 

impasibile, pentru că în faţa acelor oameni contezi tu ca individ şi nu eşti 

responsabil de eventuala imagine negativă a naţiei tale.    

- Ai avut momente în care te-ai simţit bine că eşti român mai mult 

decît francez, de exemplu ... ?  

- Sunt momente cînd mă smt extrem de bine în pielea mea de 

român, mai ales cînd călătoresc cu străini în România şi îi fac să 

descopere ceva ce ei nici nu ştiau că existe, zone de autenticitate şi de 

ospitalitate surprinzătoare. 

- Care mai e raportul tău cu Generaţia 80? Cît datorezi 

Generaţiei 80, ce ai adus tu în plus generaţiei...? Unde te apropii şi unde 

te desparţi de Generaţia 80? 

- Datorez foarte mult generaţiei 80 şi emulaţiei literare din acea 

perioadă cînd s-a impus ca un reper cultural în România "Cenaclul de 

luni". Viaţa mea literară reală a început, de fapt, în momentul în care mi-
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am dat seama că fac parte dintr-o generaţie care avea o forţă şi un impact 

extraordinare în peisajul literar românesc. „Cenaclul de luni” a fost o 

adevărată şcoală literară dar şi una a exigenţelor morale şi umane. 

Singurul lucru care m-a diferenţiat de colegii mei a fost... gustul meu 

pentru teatru. Am fost, practic, singurul membru al generaţiei mele care 

şi-a dedicat energia în mod egal poeziei şi teatrului. De altfel la 

„Cenaclul de luni” citeam deseori şi pagini de teatru, nu numai de poezie. 

Nu ştiu ce i-am adus eu acestei generaţii, poate că ar trebui să imaginăm 

un joc, cei care mai suntem în viaţă, şi să ne facem reciproc portretele. 

Personal am citit cu mult interes ce scrie Mircea Cărtărescu despre 

mine... Sigur că m-ar interesa să aflu cum eram văzut eu atunci de Florin 

Iaru (care rîdea în hohote la unele din  poemele mele), de Traian T. 

Coşovei, de Elena Ştefoi sau de Călin Vlasie. Eu însumi ar trebui, poate, 

într-o bună zi să le schiţez portretele pentru că fiecare dintre ei are un loc 

pregnant în memoria mea.  

 

„Dacă România ar fi transformat libertatea  

din ultimii 20 de ani în civilizaţie,  

acest lucru ar fi fost cel mai bun agent literar” 
 

- Dacă ne uităm atent, nu cred că există scriitor român mai 

prezent în Europa decît eşti tu, în acest moment. Cît de bine îţi sînt 

protejate drepturile de autor în Franţa, cît de bine eşti plătit de pe urma 

cărţilor tale, ale pieselor jucate? Eşti un om împlinit din punct de vedere 

material? Cum poţi supravieţui prin cultură, prin artă, prin literatură, în 

Europa? Că în România ştim ...! 

- Una din marile mele bucurii în calitate de scriitor a fost să 

umblu prin lume pe urmele pieselor care mi s-au joacat în diverse oraşe şi 

ţări. În felul acesta am descoperit multe regiuni şi oraşe din Franţa unde 

n-aş fi mers cu prioritate dacă nu m-ar fi precedat piesele mele sub formă 

de spectacole sau lecturi publice. Am călătorit şi în lume pentru că m-am 

dus să-mi văd spectacolele, în Germania, Olanda, Elveţia, Portugalia, 

Spania, Turcia, Marea Britanie, Ungaria, Ucraina, Macedonia, Grecia, 

Statele Unite, Canada, Japonia, Maroc, Iran,... Sunt călătorii marcate şi 

de întîlniri umane interesante, adevărate surse de bogăţie sufletească. 

Pentru că una e să călătoreşti prin lume ca turist, şi alta e să întîlneşti 

actori, regizori şi spectatori de diverse naţionalităţi. Franceza şi engleza 

m-au ajutat să comunic pretutindeni în lume şi să simt intensitatea 

comunicării. În ce priveşte administraţia drepturilor mele, am un agent 

important în Franţa ca membru al Société des Auteurs et Compositeurs 

Dramatiques. Această societate a autorilor negociază, la cererea mea, 

contractele mele cu orice companie din orice ţară din lume. Nu m-am 



17 

îmbogăţit însă din teatru, drepturile de autor sunt peste tot în lume mult 

sub ceea ce cîştigă unii regizori... Chiar şi în Franţa puţini autori trăiesc 

numai din scris, sau trebuie să facă enorm de multe concesii scriind 

pentru televiziune de exemplu. Cum eu nu am scris în viaţa mea un 

singur rînd comercial, a trebuit să-mi asum şi exercitarea unei munci 

adiacente. Am avut însă norocul să lucrez ca ziarist la RFI, ceea ce mi-a 

dat bun statut de observatori al lumii şi uneori mi-a hrănit şi zona 

ficţiunii.  

- Ai umblat prin lume, prin diferite lumi ... Ai aflat, pînă la urmă, 

ce este poezia? De ce mai are nevoie omul şi de poezie, de vreme ce pare 

să existe un dispreţ explicit pentru tot ce nu este ban şi valoare 

materială, peste tot în lume...!?  

- Poezia este o formă de rezistenţă împotriva existenţei ca 

mediocritate, ca violenţă, ca mercantilism, ca prostie, ca materialitate 

pură... Peste tot pe planetă poezia continuă pulseze, să-şi transmită 

energia binefăcătoare. Nu moare ea, aşa de uşor, POEZIA. Cum spunea 

Nichita Stănescu, "nu mor caii cînd vor cîinii". 

- Dacă nu ai fi fost scriitor, ce crezi că ai fi făcut în viaţa asta? 

Dacă nu ai fi plecat la timp la Paris, cum crezi că ar fi evoluat destinul 

tău la Bucureşti? 

- Într-o formă sau alta m-aş fi dedicat oricum artei, frumosului. 

Dacă n-aş fi fost scriitor poate că aş fi fost regizor sau pictor. Iar dacă 

Revoluţia m-ar fi prins în România probabil că aş fi făcut tot posibilul să 

plec cît mai repede pentru un lung sejur în Occident. Aveam nevoie de 

această confruntare cu Occidentul, era o etapă de formare pentru mine la 

care nu aş fi renunţat.  

- Eşti mulţumit de receptarea operei tale în România? Ce nu s-a 

spus despre tine, deşi se numără printre ţintele tale literare ...? Cum ţi se 

pare critica literară românească, în comparaţie cu cea franceză?  

- S-au scris despre poezia, teatrul şi romnale mele multe pagini 

literare. Am constatat cu uimire că piesele mele au devenit obiect de 

doctorate iar unele dintre acestea au apărut şi sub formă de carte. Nu am 

motive să mă plîng de modul în care am fost receptat în România, mai 

ales că unele din piesele mele sunt evocate şi în manualele şcolare. În 

anii din urmă mai mulţi exegeţi au "reglat" tirul analizei şi m-au scos din 

categoria facilă a "teatrului absurdului". S-au spus lucruri extrem de 

interesante despre ceea ce scriu, deseori m-am redescoperit pe mine 

însumi citind astfel de lucrări. Aş cita doar una dintre ele, "Matei 

Vişniec- Mirajul cuvintelor calde", o carte scrisă de Daniela Magiaru. În 

ce priveşte critica literară românească, e a fost întotdeauna extrem de vie, 

de interesantă, de trează.  Există multe similitudini de altfel între spiritul 
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critic francez şi cel român, nu degeaba Franţa a fost modelul cultural al 

României.   

- Cît de mult lipseşte literaturii române instituţia „agentului 

literar”? Tu ai, în Franţa, un agent literar?  

- Agenţii literari au proliferat în special în spaţiul anglo-saxon. În 

Franţa, de exemplu, această practică nu s-a generalizat şi nu a devenit atît 

de "ofensivă" ca în Statele Unite, Marea Britanie sau Germania. Un autor 

se poate impune şi fără un agent literar, ca să nu mai spunem că editurile 

pot foarte bine să asume această misiune, de promovare a unei opere. 

Lipsa noastră de vizibilitate literară pe plan internaţional nu vine din 

absenţa unui sistem bazat pe agenţi literari. Dacă România ar fi 

transformat libertatea din ultimii 20 de ani în civilizaţie, acest lucru ar fi 

fost cel mai bun agent literar.   

 

„Dacă aş lua premiul Nobel cred că aş elogia limba română 

care mi-a dat rădăcini ... ” 
 

- Dacă ar fi să iei (scenariu poetic, film întrerupt ... !) premiul 

Nobel, cam cum ar începe discursul tău în mijlocul nemuritorilor de la 

Academia Suedeză?  

- Dacă aş lua premiul Nobel cred că aş elogia limba română care 

mi-a dat rădăcini şi limba franceză care mi-a dat aripi.  

- Trăim vremuri nesigure, globalizarea e o punere în abis a 

individului, în favoarea masei umane largi, amorfe ...! De ce îi e frică lui 

Matei Vişniec?  

- Mi-e frică de o uniformizare stupidă a umanităţii, de o 

globalizare ca o nouă formă de îndoctrinare. Acum îmi dau seama cît de 

uşor era în România comunistă să fii dizident, să denunţi răul. Pe vremea 

aceea răul era atît de vizibil, atît de evident. Îţi puteai bate joc de el, îl 

puteai ironiza, îl putea denunţa prin literatură, prin metaforă, prin alegorii 

şi aluzii... Era uşor, foarte uşor pe vremea aceea să fii lucid, să te situezi 

de partea bună a baricadei, să te opui spălării pe creier. E mai greu însă să 

te opui noilor forme de manipulare pe care le-au adus societatea de 

consum, industria de divertisment, dictatura modei. În această lume în 

care noile "valori" sunt doar banul şi afişarea reuşitei materiale este mult 

mai greu să denunţi prin literatură modelul ultra-liberal, orînduirea 

comercială şi bancară care se impune peste tot, dezumanizarea prin 

consum. Iată de ce mi-e frică. Mi-e frică de o lume teribilă care nu mai 

poate fi nici denunţată şi nici criticată prin literatură.   

- Dacă ar fi să rezumi viaţa ta de pînă acum într-o poveste, cam 

cum ar suna aceasta? 
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- Există ceva ce mă tulbură foarte tare ori de cîte ori mă întorc la 

Rădăuţi, în oraşul în care m-am născut. Am impresia de fiecare dată că 

nu am plecat de fapt niciodată din el. Cînd mă întorc la Rădăuţi ca să-mi 

văd părinţii sau pentru cîteva zile de vacanţă, mă izbesc de un alt om, de 

o persoană care sunt tot eu şi care continuă să trăiască acolo şi care îmi 

surîde ironic în faţă şi-mi spune: chiar nu îţi dai seama că n-ai plecat 

niciodată de aici, că totul n-a fost un vis?  

- Ce sfaturi poţi să dai unui tînăr scriitor (român) care se 

pregăteşte să ia cu asalt redutele literare?  

- Cineva mi-a spus o dată această frază: încearcă şi poate că ai 

şansa de a reuşi; dar dacă nu încerci sigur nu reuşeşti. Visele se pot 

împlini, iată ce i-aş spune unui tînăr. Nu există fatalitate, cînd ai talent 

eşti de fapt responsabil în faţa naturii şi societăţii, trebuie să te lupţi 

pentru împlinirea ta. Şi mai e ceva, totul trebuie făcut din mers. Aşa că, 

dragă confrate scriitor tînăr, nu spune niciodată "mâine voi începe un 

roman esențial". Mai bine scrie astăzi cinci rânduri printre picături. 

Secretul reuşitei pentru un scriitor este continuitatea. Chiar dacă trăieşti  

într-un ritm extrem de alert, dragă confrate tînăr, încearcă în fiecare zi să 

asiguri continuitatea scrisului.  

 

Piatra Neamţ – Paris, 20 noiembrie 2011 
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Poeme de Matei Vişniec 
 

 

 

 

Singurul mod de a-l mai păstra în viaţă 

 
Cum să dai afară un mort 

care moare sub propria ta piele? 

îl simţi tot mai greu sub propria 

                         ta piele 

este un mort recent 

îl porţi în tine, îi mai vorbeşti încă 

simţi cît de singur este mortul din tine 

dar nu poţi să-l ejectezi ca pe o grimasă 

mortul din tine este memoria ta 

singurul mod de a-l mai păstra în viaţă 

este să-i spui poveşti 

 
O veşnicǎ ridicare din umeri 

 
Scriu acest poem pe întuneric 
de aceea le cer iertare celor care îl vor citi 
s-ar putea ca unele cuvinte sǎ se suprapunǎ peste 
                                            altele 
s-ar putea ca unele litere sǎ rǎmînǎ neghioabe 
ştiu cǎ mesajul meu riscǎ sǎ ajungǎ total trunchiat 
                                            la destinatar 
de altfel simt cum unele rînduri se lichefiazǎ 
de parcǎ ochiul însuşi mi s-ar scurge în ele 
 
probabil cǎ în ziua cînd lumina va reveni 
aceastǎ paginǎ va fi un morman de semne 
un muşuroi locuit de furnici  
sau chiar de vietǎţi mai evoluate capabile sǎ 
                                se roage 
drama pe care am trǎit-o eu însǎ 
va rǎmîne mutǎ 
secretul pe care am vrut sǎ-l vi-l transmit  
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                                cu acest poem 
va fi o veşnicǎ ridicare din umeri 
 

Aşteptase el, aşteptase 
 
Aşteptase el, aşteptase, îşi tocise colţii de aşteptare 
i se subţiaseră mănuşile de aşteptare 
dar acum era răsplătit 
luntrii lungi pline cu sudoare  
coborau pe apele fluviului 
 
ca dintr-o oglindă care vomită încheieturi, 
      găuri mici şi ţinte ratate 
aşa se trezea el la viaţă 
mare cum era, universal din cînd în cînd 
ciuruit de nopţi albe, vlăguit ca o cîmpie după 
      o lună, două luni de viscol 
 
alb şi de nerecunoscut se puse din nou în mişcare 
îşi numără paşii  
mai avea trei pînă la întîlnirea cu mine 
unu  
  doi 
    trei 
 

După fiecare secundă 
 
Dar liniştiţi-vă, domnule, unde vedeţi  
                 dumneavoastră 
păianjeni? nu este nici un păianjen pe aici 
 
domnule, încet, unde vedeţi dumneavoastră 
şarpe, sticlete, balenă cu gura larg deschisă ? 
acesta este un magazin de accesorii 
noi vindem numai accesorii pentru pendule mici 
 
da, nu, da, nu, da, nu 
ce auziţi dumneavoastră 
nu poate fi timpul  
nu, domnule, în nici un caz 
pendulele mici sunt discrete ele nu fac decît 
să răsufle uşurate după 
fiecare secundă 
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Măcar două mîini 

 
Cum să fii tu în acelaşi timp 
mare şi corabie, pasăre şi cer 
în această lume nu se poate aşa ceva 
n-ai decît să te întorci acolo 
înapoi în pîntecele de unde vii 
 
aici nu poţi să fii în acelaşi timp 
naştere şi născut 
auz şi ureche 
ochi şi văz 
poate la tine acolo, în mocirla 
de unde vii în cîntecul de unde ne auzi 
în orbirea din care ne vezi 
în mama unică în care te storci 
 
poate acolo să fie totul aşa cum vrei 
aici însă va trebui să înveţi să taci 
şi nici să nu atingi vreodată ceva 
pînă cînd n-or să-ţi crească 
măcar două mîini 
 

Tot ce v-a dezamăgit la naştere 
 
Cine să fiu altcineva decît colecţionarul de răni 
da, domnulor, am venit aici ca să cumpăr 
cîteva dintre rănile dumneavoastră ascunse 
 
nu, domnilor, cicatricile hidoase nu mă mai interesează 
eu colecţionez acum răni mai sensibile 
traume secrete 
răni transmise peste trei generaţii 
dureri moştenite prin naştere 
tăieturi fine la ora cînd vi s-au format sentimentele 
tot ceea ce v-a dezamăgit la naştere 
iată ce mă interesează 
prima picătură de sînge interioară 
primele cuvinte pe care le-aţi pronunţat 
şi care nu s-au mai vindecat niciodată 
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Proastă cum e 
 

Proastă cum e broasca ţestoasă  
care poartă pe carapacea sa pămîntul 
cînd ajunge în dreptul meu 
                        se blochează 
una e să mă ocolească pe la dreapta 
şi alta e să mă ocolească pe la stînga 
două destine diferite i se deschid 
eu n-am voie să vorbesc dar 
                        îi fac un semn cu ochiul 
la stînga e abisul, durerea fără sfîrşit, 
                        minciuna şi ura 
la dreapta aşteaptă răul, vinovăţia totalǎ 
                        moartea fiilor şi uitarea 
nu există cale de mijloc, îi mai spun eu 
                        gesticulînd 
trebuie să te decizi  
 

Uluitor de frumoasă era ea 
 
Fusese ea frumoasă şi înainte de a îmbătrîni 
dar acum adaosul de zile îi pria 
şi cu cît îmbătrînea cu atît devenea mai frumoasă 
pielea ei părea incandescentă 
blîndeţea i se revărsa pe faţă ca o cascadă 
cuvintele ei erau din ce în ce mai rotunde 
 
uluitor de frumoasă era ea îmbătrînind 
orice atingere se prefăcea în sidef 
în bucătărie, cînd spăla vasele 
farfuriile de tablă se transformau în argint 
iar argintăria în veselă de aur 
 
frumoasă, frumoasă era ea îmbătrînind 
leoaică fără noroc dar fericită  
 

De o vreme ea mǎ hrǎneşte numai cu mere 
 
mere la micul dejun 
mere la prînz 
mere la cinǎ 
iar între mese, spune ea, e bine sǎ mǎnînci fructe 
şi îmi dǎ alte mere 
nu cǎ aş avea ceva împotriva simbolurilor 
dar îmi este greu sǎ pǎşesc pe mere 
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în fiecare dimineaţǎ la picioarele patului 
descopǎr un covor de mere 
cum sǎ cobori de la etajul trei cînd pe fiecare treaptǎ 
ea a clǎdit mere pentru iarnǎ 
în oraş autobuzele nu mai iau cǎlǎtori pentru cǎ au  
            de transportat tone de mere 
iar magazinele care vînd mere s-au înmulţit 
            înfiorǎtor 
în fiecare vitrinǎ în fiecare fereastrǎ 
nu vezi decît mormane de mere 
ceva se întîmplǎ, vǎ spun, nu e bine 
între timp am devenit atît de lent 
încît nici nu mai apuc sǎ mǎnînc un mǎr 
îl aleg pe cel mai roşu, pe cel mai frumos 
dar pînǎ sǎ-l duc la gurǎ 
putrezeşte  
 

Pînǎ la sfîrşitul vieţii 
 
Soldaţii învinşi se întorceau 
în frunte cu generalii învinşi 
în oraşul învins 
poporul învins plîngea 
copiii învinşilor nu mai aveau dreptul 
sǎ rîdǎ, sǎ sarǎ într-un picior 
sǎ se joace de-a soldaţii 
mamele soldaţilor învinşi 
îşi acopereau ochii de ruşine 
fanfara oraşului învins 
rǎmase tǎcutǎ 
învinşii nu avurǎ dreptul sǎ-şi sǎrbǎtoreascǎ 
întoarcerea acasǎ 
vom rǎmîne învinşi pînǎ la sfîrşitul vieţii 
îşi spuserǎ învinşii 
singurii supravieţuitori ai bǎtǎliei 
                            de altfel  
 

Ca şi cum s-ar fi înecat 
  
Să pufneşti în rîs nu alta 
să te tăvăleşti pe jos de rîs, nu alta 
cînd spune filozoful ce a înţeles el din lume 
din misterul universal 
să rîzi şi să vomiţi în acelaşi timp, nu alta 
să-l scuipi în faţă 
să scuipi pe cuvintele lui, nu alta 
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cînd spune el filozoful ce a văzut el 
ce sclipire în întunericul universal 
să-ţi vină să-l iei la palme nu alta 
să-i dai o palmă peste ceafă 
ca şi cum s-ar fi înecat cu un sîmbure 
                       nu alta 
 

Fusese prevăzut 
 
La ce ţi-a folosit să ştii 
          ce urma să ţi se întîmple? 
chiar şi faptul că urma  
să ştii ce ţi se va întîmpla 
fusese prevăzut 
 

Cuvintele îţi opun rezistenţă 
 
N-am mai scris pentru că nu 
          aveam ce să spun 
iată de ce n-am mai scris  
e mai bine aşa 
de ce să scrii cînd nu ai de spus nimic 
de ce să scrii cînd cuvintele îţi opun rezistenţă 
de ce să scrii cînd eşti singur 
în faţa cuvintelor care se pietrificǎ 
în faţa cuvintelor încremenite 
pe cerul gurii 
înfipte în gîtlej ca tot atîtea baricade 
cuvinte care nu mai recunosc nimic 
                   din lumea reală 
cuvinte care nu mai au legătură 
între ele 
între ele şi mine 
între mine şi tine 
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(pre)text 

 

 

 

 

 

 

Luminaţia 
 

Ion Mureşan 

 

În satele din Transilvania, Ziua Morţilor are un nume foarte frumos: 

Luminaţia. Dacă ar fi după mine, aş trece Luminaţia în rîndul 

Sărbătorilor Naţionale. De Luminaţie cred că şi copiii pot înţelege ce este 

patria, mai degrabă decît de Ziua Eroilor sau de Ziua naţională. Acestea 

sînt abstracţii greu de priceput pentru minţile fragede. Dar cîţi dintre 

adulţi nu au în faţa abstracţiilor minţile fragede? 

 

Fără să sune găunos, de Luminaţie poţi spune că patria e un petec de 

pămînt care nu-ţi este indiferent. Un petec de pămînt de doi metri pătraţi 

de care îţi este drag şi ruşine. Şi, mai tîrziu, îţi este frică. Îţi este drag 

pentru că te duci des să-l vezi şi să spui o rugăciune în cuprinsul lui. Te 

duci de multe ori, dar numai cu gîndul. Îţi este ruşine pentru că nu mergi 

cu picioarele, că pui flori cu gîndul, nu cu mîna. 

 

Dar, de Luminaţie, laşi totul de-o parte şi faci un lucru neînsemnat, un 

gest mărunt: cu flori şi lumînări în mînă urci poteca spre cimitir, cu copiii 

tăi alături. Îi duci şi pe ei şi le arăţi locul care nu-ţi este indiferent, pentru 

ca mai tîrziu să ştie fără ezitare unde este. Să nu greşească, să nu li se 

bîlbîie paşii, cînd va fi să vină singuri. 

 

La urma-urmei, ca nişte copaci umblători şi ciudaţi şi ciuntiţi, ca nişte 

copaci pe rotile – îmi vine să zic – mergem în vizită la propriile noastre 

rădăcini. 
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Luminaţia e ziua lui Luminăţia Sa Mortul. E ziua Luminăţiilor Lor: 

străbunicul şi străbunica, bunicul şi bunica. E ziua Luminăţiei Sale Tata. 

Ziua în care ei ies din partea întunecată a memoriei şi intră în lumina 

gîndului şi a aducerii aminte. Acolo, lîngă mormînt, flacăra lumînării se 

face lentilă. Dacă te uiţi prin ea vezi chipul tatălui tău. Şi vezi chipul 

mamei tale. Flacăra lumînării e o „gaură în peretele Raiului”, cum spunea 

un poet. Şi sînt atîtea lumînări pe dealuri încît cu siguranţă Luminaţia e 

ziua în care peretele dinspre noi al Raiului e ciuruit. În dreptul fiecărei 

găuri un chip drag aşteaptă să vii la întîlnire. Să vii la vorbitor – aş zice – 

căci nu ştiu, şi nimeni nu ştie, cine e liber şi cine e închis. 

 

În ziua aceasta este o forfotă îngrozitoare. Străzile nu mai fac faţă 

şirurilor de maşini, pe marginea şoselelor, cu dispereare autostopiştii fac 

semne, o mare de oameni intră pe porţile cimitirelor. Toţi cu lumînări-

lentile şi cu flori în mîini. Dar nimeni nu se rătăceşte. Fiecare ajunge fără 

greş la locul de întîlnire. La fel e în ziua aceasta şi dincolo, în lumea 

morţilor. Nici acolo, în ciuda forfotei şi a înghesuieli, nimeni nu se 

rătăceşte. 

 

La locurile care nu-mi sînt indiferente (mai indiferente îmi sînt de 

Luminaţie hectarele pe care le am trecute pe „Titlul de Proprietate” şi în 

„Cartea Funciară” decît cei doi metri patraţi), la vorbitor, mă duc să-mi 

arăt faţa încă de cînd eram copil. De-a lungul anilor, încet, încet, partea 

luminată a ţinţirimului s-a mutat. A migrat. Mormintele dinspre sat, acum 

patruzeci de ani vegheate de o mulţime de oameni şi încărcate de flori şi 

lumînări, au intrat în umbră şi în pustietate. Peste multe a crescut iarba, 

prunii şi buruienile uitării. Poate că numele de pe cruci s-au stins ori abia 

mai pîlpîie scrise într-un buletin ori într-un paşaport prin cine ştie ce ţară 

străină. Acum, lumînările scot din indiferenţă teritoriile dinspre pădure, 

altădată pustii. Şi mă gîndesc că, încet, încet, urmînd drumul lumînărilor, 

ţinţirimul din satul meu va face înconjurul lumii şi că, într-o bună zi, 

poate peste o mie de ani, lumînările, asemeni corăbiilor lui Magelan, vor 

ajunge de unde au plecat. 

 

Pînă atunci, în fiecare an, pun o lumînare pe cîteva morminte la care nu 

vine nimeni. Pun o lentilă prin care un suflet la care nu s-a prezentat 

nimeni la vorbitor să mai vadă o dată satul. 
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Poeme de Liviu Antonesei 
 

 

 

 

 

 

 

Inimă a mea… 
 

…diamant stacojiu şi fluid, 

de atîtea ori te-ai rupt, te-ai spart 

în mii de fărîme şi, prin miracol, 

te-ai refăcut întreagă, 

pulsînd în cenuşa asasină 

a acestei lumi nefericite  

şi trădătoare ce umblă bezmetic 

pe sub înaltele ceruri. 

 

De atîtea ori ai crezut că e gata,  

că s-a oprit maşinăria,  

că izvorul vieţii a secat 

într-un pustiu bestial şi bezmetic. 

Dar nu, încă nu a sunat stingerea 

în grădinile solitarului tău suflet. 

 

De fiecare dată te-ai întregit, 

gata de drumul cel nou 

şi de proaspetele lui încercări, 

ca şi cum asprele tale amintiri 

ar fi rămas în urmă,  

în zgura trecutului. 

 

Şi dacă nu ai murit, 

ai ieşit mereu şi mereu 

împuternicită, după vorba 

nebunului înţelept predicînd 
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de pe munte, trăgîndu-şi seva, 

trăgîndu-şi puterile din recile 

şi umbrosele păduri 

ale Septentrionului. 

 

Pulsezi, pulsezi fără stenturi,  

fără stenahorie, şi nici măcar infarctul 

nu te va răpune – o, nu! –  

cîtă vreme vei mai putea  

pe cineva cuprinde, cu grijă, 

ca în palmele albe 

ale zeiţei din Chypros… 

 

Catatonie 
 

Ca un vulcan care, printr-un miracol astral, 

printr-un cataclism cosmic – s-a stins brusc, 

lava i-a încremenit rece şi mută 

în gîtlej. 

 

Sînt vulcani care, după sute, după mii, 

după milioane de ani,  

revin la viaţă, reîncep jocul aprins al lavei. 

 

Ca un vulcan stins, eu intru 

în marea încremenire. 

 

A fost odată, ca-n poveşti… 
 

A fost odată, pe neaşteptate şi în neaşteptare…  

un meteor venind din infinit, s-a oprit 

deasupra cerului meu – 

m-a inundat, m-a umplut cu o lumină pulsatorie, 

colorată, fosforescentă, 

ca pe un pom de Crăciun. 

 

Am crezut că e eterna mea lună orbitoare. 

 

Dar meteorul este meteor, 

iar infinitul este infinit. 
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Santorini, Vezuviu… 
 
Să fii praf şi pulbere, 
amestec inert, imund, 
de cenuşă şi zgură, 
cu doar umbra unei umbre 
de zîmbet trist pe chip – 
cu sîngele împietrit în artere, 
în ecuatorul viu înainte, 
ca într-un munte de gheaţă, 
o banchiză izbită de suflet ca într-un  
titanic din carne şi limfă. 
 
Să fii aşa pentru totdeauna, 
să crezi că aşa eşti – 
şi deodată o briză uşoară, 
călduţă, mîngîietoare, mediteraneană, 
începe să împrăştie în valuri cenuşa. 
Valuri de cenuşă. 
Atlantida, Santorini, Vezuviu – 
iarba, florile şi copacii invadînd,  
laolaltă cu idioţii ce-şi spun turişti, 
Locul bătrînelor dezastre. 
 

Şi dacă… 
 
Şi dacă o speranţă mică, mică de tot 
ca o steluţă aruncată de bolta de păcură, 
ca o scînteie zburată din foc, 
din focul mare de tabără al copilăriei, 
o prinzi pe podul frumoasei tale palme 
şi sufli încet, încet asupra ei – 
să nu se stingă. 
 
Şi dacă din debila scînteie izbucneşte iar 
rugul aprins – şi nu acela mistic şi metafizic,  
ci rugul, rugul întrupat din flama subtilă 
între două suflete vagante. 
 
Aşa, ca o luminiţă la capătul tunelului, 
după cum sună trăncăneala zilei de azi. 
 
Şi dacă… Şi totuşi… 
Şi dacă, totuşi, există ceva deasupra, există ceva în afara, 
există ceva dincolo de trăncăneală?  
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Enόs andrόgynoin diégesis 
 
Două jumătăţi inegale de sferă – una poartă povara ispăşirii, cealaltă o 
durere imensă în suflet  –  
rătăcind prin ploaia pe care o detest, 
prin ploaia care mult îţi place. 
 
Ploaia cade cu stropi de aur, de plumb lichid şi rece. 
 
Două jumătăţi nătînge de sferă încercînd disperat 
să-şi lipească una de alta circumferinţele inegale 
ale cercului lor cel mai larg, cel mai mare. 
 
Două jumătăţi căutîndu-se prin foşnetul obsesiv al ploii. 
 
– Fiinţe ale mele, de după cerul cel umed, opac, văd 
că vă bîntuie visul magic, visul fantast al împlinirii! 
Dar totul se petrece în ritmul marii rotiri… 
 

Întruparea unui extaz 
 
De mult, în necuprinsul celebru al cimitirului parizian, 
promisiunea, posibilitatea unui extaz, lîngă sălaşul 
unui mort iubit, la fel de celebru.  
Fantasmă, reverie, dureroasă speranţă. 
 
După ani şi ani, într-un loc anonim,  
pe  banca de metal ruginită, rezemat de nucul imens,  
străpungînd cerul dinspre amiază, în vara toridă, 
rezemat ca de un jilţ ce mă cuprinde pînă la 
capătul ultim al lumii – extazul întrupat.  
Printre  copaci, aerul aprins ca un cavou transparent. 
Fantasmă, realitatea sau vis? Cine ştie… 
Extazul în, extazul lîngă, extazul pînă la apropierea morţii. 
 
Să prinzi suveica din războiul de ţesut 
al zilelor vieţii tale după dreapta măsură! 
 

 (Poeme din ciclul „Moarte şi resurecţie”, iulie 2011) 
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“Pour les thèmes conversationnels, là, mon vieux, tu seras 

servi, et à profusion ; là, ton petit ordinateur cérébral aura 

du pain sur la planche jusqu’à la fin de l’année courante. 

Et je ne te livrairai qu’un spécimen – ô combien 

représentatif  -  de ce que triture quotidiennement la 

machine conversationnelle bahluvienne. Où l’ai-je glané ? 

Eh bien, dans une file d’attente queuemmuniste au 

Restaurant de l’Universécurité. ” 

 

 

 

La Lettre à un ami occidental  
un eseu de Luca Piţu 

 
Ultrascurtul şapou. In două variante concepeam eu epistolia către un amic 

apusean, mai la vale curgătoare: una de trimis poştal, adicătelea de sacrificat, fiindcă 

urma să fie reţinută la Serviciul S, zis şi Poliţia Corespondenţei; alta, pe care o va 

scoate peste hotare, ascunzînd-o în bughigăi prea puţin controlabile, Anna Alassio, 

profesoreasă de italiană la Universitatea Cuzană de pe vijeliosul Bahluviu. Ceasta din 

urmă va ajunge, într-un tîrziu, prin romanciera Maria Mailat,  la didactul Jean-Noël 

Mathieu şi, în fine, la destinatarul ei andaluz, numitul Jean-Paul Goujon, titularizat la 

Facultatea de Litere din Sevilla (camarad de facultate cu soţul Irinei Mathieu, ce, el 

însuşi, fusese o vreme coleg lectoral cu Ioan Petru Culanu la Universitatea din 

Groningen). El o va tamizdatiza la Editions A l’Ecart din Muizon  doar, vai, în ianuarie 

1990. Din motive obiective, fireşte. Credibilitatea mea de emitent va fi însă  maximală 

abia după decelarea, în arhivele cenesasice, a versiunii expediate poştal ori, măcar, a 

ciornei dispărute miraculos din buzunarul fesier, pe care le-o arătasem, cu o zi  mai 

nainte, cui? Terezei şi lui Dan Petrescu, martorii mei autentici. 

  En attendant, den alten Brief gebe  ich wieder heraus. Ich kann nichts anders.  So helfe 

mir Gott! Şi chiar, prin rugile sale inspirate,  poetul Petre Got. 

 

                                                               Iassy, le l5 novembre l988 

 

      Mon cher mais lointain Jean-Paul, 

 

     Tu avais l‟air, dans ta dernière épître, de vouloir en savoir davantage 

sur le climat littéraire  régnant dans notre cité qu‟arrose l‟impétueux mais 

fétide Bahlui, ainsi que sur les thèmes conversationnels chers aux 

bouches édentées mais fortement postillonnantes de ses innombrables 

littératueurs. Drôle de bourg, n‟est-ce pas, que Iassy-la-Vieillotte, où l‟on 

compte environ quatre poètes par tête de pipe
1
 , quatre informateurs par 

tête de littératueur, et dix sécuritistes par tête de mouchard, à en croire les 

statistiques truquées peut-être, bien que mijotées par des sociologues 

locaux, issus de la pépinière du Professeur Natansohn, cet autenthique 
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émule de Marx, ce fervent disciple du Camarade Ceauşescu, devenu ces 

derniers temps un inconditionnel du socialisme à la canadienne. Or… 

     … trêve de bavardage et de digressions ! Allons plutôt vers les choses 

mêmes, zu den Sachen. Venons-en aux faits : plus précisément, aux deux 

démangeaisons qui troublent ta quiétude de Sévillan repu ; qui dérangent 

ton sommeil d‟Occidental pourri et décadent ; qui émoustillent ton 

mental de Blanc à l‟érection intellectuelle facile. Venons-en au climat 

littéraire et aux thèmes conversationnels. 

     Pour le climat littéraire de notre noble bourgade, pas de révélations 

stupéfiantes à te faire ; il est un tantinet doux et humide, sinon inexistant ,   

« et les descendants des corbeaux créanguiens, s‟ils sont toujours 

prospères, ont cependant délaissé le perchoir de Golia pour aller, avec un 

visible plaisir, conchier très régulièrement la Coupole de la Bibliothèque 

Centrale Universitaire »
2
. 

     Pour les thèmes conversationnels, là, mon vieux, tu seras servi, et à 

profusion ; là, ton petit ordinateur cérébral aura du pain sur la planche 

jusqu‟à la fin de l‟année courante. Et je ne te livrairai qu‟un spécimen – ô 

combien représentatif  -  de ce que triture quotidiennement la machine 

conversationnelle bahluvienne. Où l‟ai-je glané ? Eh bien, dans une file 

d‟attente queuemmuniste au Restaurant de l‟Universécurité. 

     Je m‟y trouvais, encore que tout à fait par hasard, derrière deux 

hommes de lettres moult fameux dans l‟indécrottable chef-lieu moldave, 

savoir le camarade Cornelius Sturuz, rédacteur en chef des Voncorbiri 

Ritelare, et Major Bostan, chef de la rubrique en anglais du mensuel 

Curexitatea literală. Se sont joints à ces deux comparses, un peu plus 

tard, deux essayistes frétillants de notre ubunivers sarmate, as de la 

manducation des boulettes de riz habillées en feuilles de choux : le 

camarade Al Pascino, de l‟hebdo cuculturel Cornica, et Xavier Xerxès 

Condrea (c‟est son pseudonyme professionnel, garanti au lavage et 

consenti par son commandant hiérarchique), rédacteur-en-chef-technique 

des Annales de la Sécu Chronique.  

     En attendant qu‟on leur distribue la ration promise de haricots en 

conserve, ils devisaient de choses et d‟autres, leur moulin à paroles  ne 

chômant jamais, c‟est bien connu. Leurs propos multicolores, décousus 

et, par endroits, confus, je les ai religieusement recueillis à ton intention, 

les ayant couchées sur mon carnet d‟ethnologue à la manque de 

l‟ubunivers dadanubien. Les voici, cher vieux, et je t‟en fais cadeau : 

MAJOR BOSTAN : Mais…qu‟est-ce qu‟il fout aux chiottes, ce gros 

connard de Rotaru ? Il s‟y tient tout le temps, le salaud, n‟est-ce pas ? 

Vingt-quatre heures sur vingr-quatre. Figurez-vous qu‟il vient de me 

foutre une de ces sacrées trouilles, pour ne pas en dire plus. Je n‟en 

reviens pas, camarade collègue. 
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     CORNELIUS STURUZ : Que diable vous auras-t-il fait, ce foutu 

Tzigane à la gueule bien mongole ? 

     MAJOR BOSTAN : Ben, je pousse la porte des cagoinces, la 

braguette déjà ouverte, prêt à lancer mon jet, lorsque – horresco referens 

( I beg your pardon, I know you don’t understand Latin ; moi non plus 

d‟ailleurs je n‟y pige pas grand‟chose) -  , lorsqu‟une bouche édentée de 

vieux sagouin s‟empare en deux temps trois mouvement de ma bite et se 

met à en aspirer voracement le débit irrépressible. Ce que voyant, je lui 

assène, plié en quatre de dégoût par ma révolte la plus prolétarienne, une 

douzaine de gnons vigoureux sur le crâne  dégarni, car la bête en avait 

un, tant et si bien que le suceur tombe à la renverse, se retrouve les quatre 

fers en l‟air et dévoile… un faciès familier, celui du camarade côlon 

Rotaru. Vous imaginez, vous, ma stupéfaction ! Elle fut grande, et digne 

de mon austère morale britannique, de la rigide éducation puritaine qu‟on 

m‟avait inculquée par le fondement à Popricani. Je n‟en reviens pas, 

camarade et  néanmoins collègue. 

     CORNELIUS STURUZ : Il est où maintenant, votre fellateur ? 

     MAJOR BOSTAN : Je l‟ai laissé, là-bas, cuver sa maigre récolte, le 

visage dégoulinant de pisse. Mais je n‟arrive pas à comprendre ce qu‟il 

était en train de magouiller aux gogues. Parole d‟honneur ! 

     CORNELIUS STURUZ : Vous plaisantez, mon brave, n‟est-ce pas ? 

Car vous le savez et le comprenez très bien. Il veille, il veille depuis que 

je le connais, il veille par devoir professionnel à ce qu‟il n‟y ait pas fuite 

d‟informations et de savoirs universitaires. 

     MAJOR BOSTAN : !!! 

     CORNELIUS STURUZ : Je m‟explique… 

     MAJOR BOSTAN : Je suis tout oreilles, camarade. 

     CORNELIUS STURUZ : Comme vous criblez scientifiquement le 

courrier à destination de l‟étranger et que vous ne permettez à aucun mec 

tant soit peu intelligent de sortir du pays, point de risque de fuites 

informationnelles de ce côté-là. Il reste toutefois le water-closet du 

restaurant universitaire, qui, par le truchement de la canalisation et des 

égouts, communique avec l‟impétueux Bahlui, lequel se jette dans le 

Pruth, qui à son tour se jette dans le beau Danube bleu, lequel déverse ses 

eaux dans le Pont-Euxin ou Merde Noire ou Fosse à Purin du continent 

européen, laquelle Mer Noire communique avec la Méditerranée et, par 

le biais de celle-ci, avec tout le monde capitaliste, pourri et cacochyme. 

Compris ? Verstanden ? 

     MAJOR BOSTAN : Jawohl, Herr Genosse ! 

     CORNELIUS STURUZ: Il y a donc péril en la demeure. Aussi a-t-on 

préposé deux limiers de la Maison Poulaga à la tâche hyperurgente de 
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colmater la brèche, d‟arrêter la fuite d‟informations, de récupérer le jus 

spermatique du savoir. 

     MAJOR BOSTAN : Et quel est le plus juteux des savoirs, sinon 

l‟universitaire ? 

     CORNELIUS STURUZ : C‟est pourquoi le pauvre Rotaru traîne sa 

patte dans ses fétides parages à longueur de semaine. Toujours à l‟affût 

du pisseur éventuel ! Et devinez-moi sa cible favorite, cher confère ? Je 

vous la donne en mille. 

     MAJOR BOSTAN : Sa cible favorite ? Je suppute que ce sont les 

soûlards de la Fac de Maths, susceptibles de se mettre en contact, per 

viam aquaticam istam, avec le transfuge Constantin Corduneanu, éditeur 

de Libertas mathematica aux USA. 

    CORNELIUS STURUZ : Bravo, camarade et néanmois collègue. A 

ceux-là, s‟il leur arrive de visiter les commodités, il en vide en un clin 

d‟œil et la vessie et les couilles. Le foutre universitaire notamment, il en 

raffole ; il n‟en laisse pas une goutte parvenir jusqu‟à la Méditerranée. 

     MAJOR BOSTAN : Si bien que… 

     CORNELIUS STURUZ : Si bien que les fûts de la Sécu Socialiste 

d‟Etat ont emmagasiné par les temps qui courent davantage 

d‟informations que n‟en ont stocké tous les ordinateurs de la Maison 

IBM, plus de savoir que n‟en contiennent l’Encyclopaedia Universalis , 

l‟Encyclopaedia Britannica et l’Encyclopaedia Judaica réunies. 

     MAJOR BOSTAN : Et l‟autre fin limier mais néanmoins suceur de 

bits – et de bites universitaires – c‟est qui ? 

     CORNELIUS STURUZ : Vous me tirez tous les vers du nez, mon 

garçon, vous me le videz comme l‟autre désemplit les burnes doctorales 

et/ou académiques. Eh bien, puisque je vous trouve sympa, soit : je 

crache le morceau. C‟est Boţîrlan
3
, l‟insecte répugnant bien connu, le 

cafard galonné qui fouille les poubelles de la cité, le… 

     XAVIER XERXES CONDREA : Ne dites pas de mal de lui, 

camarade Cornelius Codreanu, euh, pardon : Sturuz. Celui-là, c‟est un 

passionné, un vrai patriote, doublé d‟un culilingue
4
 parfait. Rotaru, lui, 

n‟est qu‟un piètre dilettante, qu‟un vieux con raté et bavard, pardon : 

buvard. Alors que Boţîrlan connaît, ma foi, son métier. 

     MAJOR BOSTAN : Le connaît-il vraiment ? Et depuis quand, s‟il 

vous plaît ? 

     XAVIER XERXES CONDREA : Depuis qu‟il séjournait au paradis… 

intra-utérin. Il m‟a souvent d‟ailleurs narré, je vous le jure, ses indicibles 

béatitudes d‟avant le traumatisme de la naissance, ou d‟avant le choc du 

sevrage. Je suis, donc je suce, voilà sa devise, son cri de guerre, sa 

maxime existentielle. 
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     MAJOR BOSTAN : Ou mieux : Je suice, si vous me permettez un 

petit calembour sous forme de mot-valise. 

     XAVIER XERXES CONDREA : Il se la représentait, sa devise, avant 

de naître, pendant qu‟il suçotait le zob de son futur paternel, ou de 

quelque autre fouteur occasionnel, qui limait le vagin maternel. 

     CORNELIUS STURUZ : C‟est depuis ce temps-là, intramaternel s‟il 

en fut, qu‟il a ses fortes zobsessions,  paraît-il . 

     XAVIER  XERXES CONDREA : A l‟école, sur les murs des waters, 

il ne dessinait que des phallus accompagnés d‟innombrables paires de 

roustons. Officier de renseignements, il n‟interrogeait que sur cela les 

paysans réfractaires à la collectivisation des terres : Avaient-ils, oui ou 

merde, dessiné des pines au tableau noir de leur inconscient 

réactionnaire ? Avaient-ils, oui ou non, peint des paires de burnes sur les 

murs de leurs granges,  et de leurs écuries, afin de leur assurer une 

protection magico-surnaturelle  contre la menace kolkhozienne ? 

     AL PASCINO : Oui, oui, j‟en sais sais quelque chose moi aussi. Le 

dénommé LP
5
 me racontait, il y a quelques années de cela, que lors de 

son interrogatoire, en l979, le camarade Boţîrlan ne cessait de le supplier 

comme ceci : « Monsieur ELPI, avouez, je vous en prie à chaudes 

larmes, avoir dessiné une verge et des couilles au tableau noir, sinon que 

vais-je rapporter à mes supérieurs ? Confessez au moins, et par écrit, 

avoir parlé à vos étudiants des érectilités rimbaldiennes en leur faisant 

commenter les horribles vers du Cœur volé, ceux-ci: Ithyphalliques et 

pioupiesques,/Leurs quolibets l’ont dépravé!
6
 Sinon, le camarade Horia  

Brestoiu va me limoger, me dégrader ou  me larguer à Dorohoi, à 

Darabani, au diable Vauvert  ou je ne sais pas où! »   

     XAVIER XERXES CONDREA : Cet enflé de Brestoiu, il se la coule 

douce maintenant ; il doit asticoter la carpe au bord de quelque étang 

poissonneux ou branler le clitoris de l‟inutile à la maison, tandis que 

nous, on trime comme des bagnards. En outre, il est devenu puant  depuis 

qu‟il s‟est fait compiler plusieurs livres par une crapule du nom de Gigel 

Buzaru, tandis que Parpangel Boţîrlan, lui, est toujours sur la bèche, 

toujours à l‟affùt de quelque arrivage spermatique et informationnel. 

     MAJOR BOSTAN : Mais qu‟est-ce qui l‟a pris de vouloir forcer le 

pauvre ELPI à prendre à son compte une activité artistico-dessinante dont 

il n‟avait même pas rêvé ? M‟est avis que le valeureux Boţîrlan, notre 

petit Botzy
7
, ne faisait , en l‟interrogeant, que projeter sur lui ses propres 

zobessions, ses propres démons si peu socratiques, ses prurits linguaux 

de vieux suceur impénitent. 

      AL PASCINO : Avec ceci, je ne nie pas la nécessité d‟une 

psychanalyse des sécuritistes, de la présence de  Freud à l‟Universécurité, 

ni surtout du valeureux Boţîrlan, ce Javert de la fellation professionnelle, 
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ce parangon de vertu désinformatrice, loin de moi une telle présomption, 

la nouvelle révolution agro-industrielle devant faire feu de tout bois, mais 

mon propos est tout autre : vous insinuer qu‟un peu de dadaïsme 

méthodologique à la manière de Feyerabend serait peut-être d‟un 

rendement heuristique meilleur. 

     XAVIER XERXES CONDREA : A quoi fais-tu allusion, morpion ? 

     AL PASCINO : Au fait qu‟il faille rendre compte de l‟interrogatoire 

de LP à partir de deux constatations empiriques limpides : l. la projection 

boţîrlanienne de démangeaisons personnelles,  linguales ou autres, sur 

l‟interrogé ; 2. la dénonciation écrite, sous forme de procès-verbal,  et 

transmise de main de délateur attitré à notre vaillant côlon par le Pavel 

aux hémorroïdes rebelles. 

     XAVIER XERXES CONDREA: Florea Pavel? 

     AL PASCINO: Non, camarade colonel; Pavel c‟est l‟autre, 

Constantin, notre actuel agent… culturel à Paris
8
. En l974, il avait assisté, 

avec tous ses collègues du Département de Français, à un séminaire 

exotérique du dénommé LP sur la configuration autotélique du poème de 

Michaux Comme pierre dans un puits. Le dénommé ayant à cette 

occasion commis de rapides clins d‟oeil à ses compagnons lacaniens, CP 

en a profité pour lui foutre une dénonciation sur le cul, l‟envoyant à qui 

de droit et l‟y accusant vaguement d‟avoir flirté avec l‟inconscient, le 

refoulement et la castration. 

     XAVIER XERXES CONDREA: Lecteur enthousiaste du docu brut 

livré par son sycophante personnel, Botzy n‟y a compris que dalle… 

     AL PASCINO: Trou de balle et peau de zob. Fin limier, oui, il l‟est, 

mais il n‟a fait que des études primaires très précaires. Il a dû faire venir 

CP et se faire expliquer le texte de la dénonciation comme suit: « C‟est 

quoi la psy-chat-analyse, mon petit Pavel ?»  «Euh… euh… c‟est une 

espèce de science du zob, capitaliste et réactionnaire, qui traite des 

maladies psychiques  de la verge, plus ou moins ».   « Ce ne serait pas la 

j‟y-ai-le-con-logique, la gynécrologie, fiston ? »  «Si, si, c‟est un peu ça, 

la science du Ça, camarade général ! »   « Et ne serais-tu pas un tantinet 

porté sur la lèche, mon bébé ? »   « Si, camarade maréchal ! » 

     XAVIER XERXES CONDREA: Ce qui fait que, en l979, ayant relu 

le pertinent essai de notre actuel agent de Paris sur le dénommé LP, 

Botzy savait de quoi il parlait et n‟y allait pas, en l‟interrogeant, de main 

morte. 

     MAJOR BOSTAN: Bon, d‟accord, la nécessité d‟une psychanalyse 

des sécuritistes se fait généralement sentir. En attendant, que deviendra le 

charmant Botzy? Rôde-t-il toujours autour des waters ubuniversitaires?
9
  

Je ne l‟y ai pas aperçu tout à l‟heure? Où sera-t-il passé? L‟aura-t-on 

volé, l‟autre jour, avec les chèvres et les cochons savants du Cirque de 
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Bucarest? L‟aura-t-on dépecé, cuisiné, grignoté, chié même – avec les 

gorets + les biquets de ladite insitution culturelle -  et rendu aux grands 

circuits écologiques? C‟aurait été une honte pour notre ville aux 

traditions cultuelles si anciennes. 

     AL PASCINO: Tu as raison, Major Bostan, et tes couilles aussi (tes 

couilles aussi grosses que des citrouilles et occultant définitivement ton 

soupçon de quéquette).You’re right, old giddy goat. Je l‟ai vu traverser le 

hall de l‟Unirea. Pas plus tôt qu‟il y a quelques jours. J‟attendais mon 

tour devant une cabine téléphonique dans le hall dudit hôtel, et je me 

morfondais… 

     MAJOR BOSTAN: … comme un con, n‟ayant rien à lire ni à 

dénoncer, comptant tes poils pubiens avec des gants de boxe. 

     AL PASCINO: Or, voici venir en grande vitesse Botzy, le visage 

chafouin et le regard fureteur. A l‟instant de se mettre à gravir l‟escalier 

menant au premier étage, un quidam aux yeux de rat d‟égout et aux 

vêtements cochonnés, qui dévalait quatre à quatre ce même escalier, le 

salue respectueusement et, d‟un geste plus que discret, lui passe une 

grosse clé hôtelière dont je n‟ai entrevu, atténante, que la solide poire en 

métal. 

     MAJOR BOSTAN: « Tiens, tiens, t‟es-tu dit in petto, en lâchant un 

pet admiratif. Il doit manigancer quelque coup fétide, le gars Botzy. 

Allons le prendre en filature ! » 

     AL PASCINO : Eh oui, moi, vous me connaissez, je suis comme ça : 

chitôt dit, chitôt fait. Et de grimper après l‟escalier problématique, euh,  

quatre à quatre. Je vous jure qu‟à ce moment-là j‟étais sûr et certain que 

notre animal allait droit à la salle aux jeux électroniques y dépenser les 

trois dollars qu‟il aurait pu se procurer à la sueur de sa bouche en suçant 

le braquemart circoncis de tel étudiant arabophone, ou en faisant des 

pompiers à tel citoyen zaïrois dans les cagoinses du Trajan. 

     MAJOR BOSTAN : Déception profonde : arrivé en haut de l‟escalier, 

tu le vois qui oblique à gauche et s‟engouffre dans un couloir assez long, 

puis s‟arrête net devant une porte et l‟ouvre d‟un geste fébrile… 

     CORNELIUS STURUZ : N‟y avait-il pas par hasard quelque bagnole 

étrangère devant l‟Unirea ? 

     AL PASCINO : Si, si, j‟y avais remarqué un  minibus ouest-allemand, 

mais je ne vois pas le rapport. Botzy, il faut en convenir, ne fait pas dans 

le chauvinisme : il est, de ce point de vue, plutôt enclin à la xénophilie, et 

l‟espionnite est le cadet de ses soucis. 

     XAVIER XERXES CONDREA : Alors tout se tient ; Botzy devait 

être de permanence à l‟hôtel et surveiller les circuits radiophoniques et 

télévisés, analyser le pourquoi du comment de la présence teutonique, 
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compter les coups de bites, subodorer les flatulences diphtongues, séparer 

les rots d‟avec les borborygmes. 

     CORNELIUS STURUZ : Séparer mon cul, camarade côlon, oui, 

littéralement et dans tous les sens… du mot cul et du mot sens. 

     XAVIER XERXES CONDREA : !!! 

     CORNELIUS STURUZ :  Moi, vous savez, j‟en sais toujours quelque 

chose – grâce à mon intuition, fécondée par les Muses, à mon flair 

incomparable et aux tuyaux que me fournit le Capitaine (pas Codreanu, 

mais) Negru, mon supérieur hiératique. Il suffit d‟ailleurs de renifler un 

peu au trou de la serrure boţîrlanienne pour avoir vent de ce que notre 

ami concocte là-dedans. Point n‟est besoin d‟être grads structuraliste 

pour déconstruire la syntaxe des odeurs nauséabondes
10

. Et cessez de me 

parler de circuits radiophoniques et de micro…béton. A peine si notre 

bonhomme entend-il une centaine de mots moldaves, l‟allemand, pour 

lui, c‟est du charabia. 

     MAJOR BOSTAN : Moi, je l‟ai entendu dire qu‟il parle tzigane à la 

perfection, et qu‟il écrit des vers de mirliton dans cet idiome promis à 

l‟universalité. N‟est-il pas en outre l‟auteur d‟un poème postmoderniste 

au ravageur titre de Vopsitorul de limbrici ? Ah non, c‟est pas lui, je me 

gourre, son auteur véritable s‟est carapaté à Bruxelles.  

     AL PASCINO : Excusez-le, camarades, d‟avoir un peu déconné. Mais 

qui ne déconnerait pas à seize heures en attendant sa ration de haricots. 

     CORNELIUS STURUZ : Moi, par exemple. 

     XAVIER XERXES CONDREA : Revenons cependant à la 

mystérieuse chambre boţîrlanienne d‟où émanent des effluves 

indescriptibles. 

     CORNELIUS STURUZ : Sur la porte d‟icelle, c‟est écrit en grosses 

lettres, je l‟ai vu de mes propres yeux, ce qui s‟appelle vu ; c‟est donc 

écrit : RSSLF. Quoi-t-est-ce, camarades, je vous le demande 

collégialement. 

      XAVIER XERXES CONDREA : Recherches Socialistes sur la 

Félicité ? 

     CORNELIUS STURUZ : Mais non, mais non, mais non. Mon petit 

doigt me dit, et mon sixième sens me le confirme, que, pour Botzy, 

passer des waters universitaires aux chiottes hôtelières, c‟est contribuer à 

arrêter la fuite du savoir, bien que par d‟autres moyens ; c‟est également 

travailler à résoudre un grave problème socio-économique, celui de 

l‟alimentation et de la défécation autochtones. 

     AL PASCINO : Ne serait-il pas un tantinet scatophage, ce violeur de 

sarcophages, dites donc ? 

     CORNELIUS STURUZ : Mais non, mais non, mais non. Mon petit 

doigt me dit, et mon Capitaine Negru intérieur me le confirme, que Botzy 
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prépare un doctorat, qu‟il s‟est bel et bien attelé à une thèse en coprologie 

dialectique. Il voudrait ajouter à son grade précaire de côlon le titre 

éminemment scientifique de merdologue, de docteur en cacatologie 

comparée et appliquée, et contribuer à ce titre – ou de cette façon 

originanale – au progrès irrémédiable de notre patrie socialiste pas assez 

multilatéralement développé, selon lui s‟entend. 

     AL PASCINO : Ne briguerait-il pas par hasard quelque Prix Nobel de 

merdologie ? 

     CORNELIUS STURUZ : Ça ne m‟étonnerait point qu‟un beau jour il 

décroche la timbale et que ses recherches en cacatologie soient 

couronnées à Stockholm. Comme le bon roi Pilaf XII ânonne un peu les 

verbes irréguliers du parler  des Rrroms, ils s‟entendront comme larrons 

en foire à cette nobelle occasion et donneront à coup sûr une impulsion 

décisive au rapprochement moldavo-suédois. 

     XAVIER XERXES CONDREA : Imaginez un peu, s‟il vous plaît, la 

jalousie des copains Andronache, Wolf, Ciurlău & Gaşcu. Ou de 

Brestoiu : dont les torchons, compilés par le globe-trotter aux grosses 

lèvres romanichelles, n‟ont même pas remporté le modique Prix de la 

Gagadémie Ubucarestoise ! 

     AL PASCINO : Et quelle est, mon cher  et vénérable maître, la base 

de départ de ses Recherches Socialistes sur la Fécalité, de ses RSSLF ? 

     CORNELIUS STURUZ : Où veux-tu en arriver, mon neveu, avec ta 

petite enquête insidieuse ? 

     AL PASCINO : En vous posant  cettte question, un peu oiseuse, un 

peu impertinente, un peu osée, je n‟ai pas envisagée la seule base 

matérielle, largement suffisante dans notre patrie aux développements 

assez plurilatéraux, mais également les postulats théoriques sur lesquels 

il se juche, cet inlassable coq de la Maison Poulaga. 

    CORNELIUS STURUZ : Voilà un garçon intelligent, à l‟esprit 

hautement éveillé, et qui s‟avère en même temps un vrai empêcheur de 

déconner en rond. En vérité, en vérité, je vous le dis à tous, pour ce qui 

est de la base matérielle, du stock de matières fécales, Botzy n‟en 

manque aucunement, Dieu merci
11

. Et pour cause ! C‟est d‟ailleurs la 

raison pour laquelle il râle comme un gréviste occidental. A l‟en croire, 

on chie abondamment, on chie trop dans ce pays. Et chaque défécation , 

c‟est du coup une fuite d‟informations, une déperdition de savoir, une 

augmentation scandaleuse du taux d‟entropie cadavérique. 

     XAVIER XERXES CONDREA : Je le vois venir celui-là. Son 

objectif numéro un ne sera-t-il pas  de mettre au point une stratégie 

d‟assimilation sans reste, une technique de défécation zéro, lesquelles 

pareront au gaspillage  économique et aux inquiétudes du Club de Rome 

relatives à la croissance nulle et à la dilapidation informationnelle ? 
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     CORNELIUS STURUZ : Gaspillage économique, oui : parce que les 

gens n‟assimilent pas complètement ce qu‟ils ingurgitent ; ils chient tout 

le temps, ils conchient l‟environnement sans pour autant cesser de se 

plaindre de leur vie cacateuse ou de leur pays de merde. Dilapidation 

informationnelle, oui, parce que les restes non assimilés, les fèces 

expulsées par Maître Cul, vont sous terre et rentrent dans le jeu
12

, 

récupérables qu‟ils sont par l‟idéologie écologiste, assez umberto-éco-

logique, stade ultime du capitalisme en putréfaction. 

     XAVIER XERXES CONDREA : Sans compter que, dûment passées 

au crible de la science biologique par les coprologues américains, les 

fèces expulsées en terre occidentale par nos agents largués sur Londre, 

Rome, Paris ou Washington, renseignent elles aussi, et efficacement, sur 

les secrets intimes de notre économie nationale, nachioanale même, tels 

que : poids de l‟agriculture,  production de betteraves sucrières,  pénurie 

d‟œufs, essor des petits pois, in?existence du café, etc.  

     CORNELIUS STURUZ : Pour Botzy, qui ne plaisante jamais, le 

syntagme d‟ «alimentation scientifique» est à prendre à la lettre et à 

raccorder au desideratum fondamental de la société future :  « à chacun 

selon ses nécessités », ce qui, en clair, veut dire  : Assimilation, oui ! 

Défécation, non ! Perspective qui s‟avère bien un décalque original sur le 

programme mis en œuvre par Fidel Castro et remis en vers rythmés par le 

frère du Lider Maximo : ¡Zafra, si ! ¡Samba, no ! ¡Asimilación, si ! 

¡Defecación, no !
13 

     AL PASCINO : Qui assimile bien, c‟est-a-dire intégralement, ne 

déféquera point mais atteindra à ce que Roland Barthes appellerait « le 

degré zéro de la défécation », si j‟ai bien saisi le non-sens de la pAnsée 

boţîrlanienne, cette mainmise idéologique sur le labeur de la panse. 

     CORNELIUS STURUZ : En effet, à chacun selon ses besoins, c‟est 

une drôle d‟expression aux yeux, et notamment au nez, de Boţîrlan, pour 

qui le mot de « besoin » n‟a de pleine signification que dans la locution 

faire ses besoins. « A chacun selon ses besoins » veut dire encore ceci, 

après la perestroika sémanticienne que lui fait subir notre éminent 

merdologue : « Plus tu défèques, moins on te donnera à manger la 

prochaine fois ! » Mais l‟inverse  – «Moins tu défèques, plus on te 

donnera à grignoter »  -  n‟a pas cours. Car l‟homme nouveau, à la 

création longue et douloureuse duquel s‟est astreint  notre brave côlon, ne 

mange pas que du pain, sa nourriture étant principalement idéologique, 

discursive et verbale. S‟il se nourrit de slogans, il ne chiera pas, il ne 

pissera pas, il transpirera seulement, et seulement quand ses supérieurs, 

du Bureau Politique,  le lui permettront. 

     MAJOR BOSTAN : Seuls mes petits-fils auront le bonheur insigne de 

vivre à l‟époque de l‟homme nouveau, aussi radieuse que le soleil 
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moscovite, vite, vite, vite. Et vivat Boţîrlan ! Vivat l‟enfanteur de 

l‟homme indéfécant ! 

     AL PASCINO : Si je comprends bien, les gars, il n‟y aura, dans ce 

futur proche que vous m‟évoquez, aucun plaisir à lécher le cul propret, et 

peut-être garni de toiles d‟araignées, de son chef. La scatophagie se 

muera, faute de merde, en scatologie ; il n‟y aura, dans ce futur proche 

que vous me dépeignez, du plaisir que pour les hâbleurs chevronnés et… 

     XAVIER XERXES CONDREA : Celui-là, décidément, il ne pense 

qu‟à ses feuilles de rose, expert qu‟il est à les pratiquer jour et nuit, 

champion qu‟il se trouve du culilinctus. 

     MAJOR BOSTAN : Would you like to lick my ass, comrade Pascino? 

     AL PASCINO: Forget it, guy! It was but a joke. 

     CORNELIUS STURUZ: Je ne pige pas l‟angliche, mais je parie, à 

zyeuter vos gueules grandement culturelles, que vous causiez du Nom de 

la rose. Au fait, que devient-il  son géniteur, qui est, si je ne m‟abuse, 

Gabriel Garcia Lorca. 

     MAJOR BOSTAN : Vous vous y trompez, et grandement, camarade. 

Son auteur principal, c‟est William Hemingway. 

     AL PASCINO : Espèce d‟ignare pouilleux, c‟est Augusto Roa Llosa, 

puisque je te le dis ! 

     XAVIER XERXES CONDREA : Malheur à mon cul ! Vae mihi ! 

Remalheur à mon derche ! Car j‟ai envie de tirer une chasse d‟eau 

imaginaire pour signifier la clôture autoritaire de ce long débat 

intellectuel. Décidément, j‟en viens à me demander si on enseigne encore 

quelque chose dans les écoles supérieures de notre pays en voie de sous-

développement plurilatéral.                            

* 

La suite ? elle est banale : ils prirent les haricots  échus en partage et s‟en 

allèrent vaquer à leurs différentes affaires en chantant Il pleut, bergère.. 

     Voilà pour la thématique conversationnelle des littératueurs moldo-

valaques. 

     En attendant de tes nouvelles, je t‟embrasse et t‟embarrasse 

fraternellement. Inutile par ailleurs de te faire des soucis, cher ami, au 

sujet du contenu que ventile ma modeste épître en direction du Ponant. 

La constitution socialiste de ce pays où je vis depuis longtemps, elle, 

garantit, et pas seulement de façon formelle, le droit à l‟expression des 

opinions, si personnelles qu‟elles soient, voire même le secret de la 

correspondance. Deux colonels de la Sécu d‟Etat, dont les noms te seront 

devenus familiers entre-temps, m‟avaient réaffirmés en l983, lors des 

fameuses fouilles à nos domiciles respectifs, suivies des non moins 

fameux interrogatoires, que la liberté d‟expression et le secret du courrier 

étaient sacrés pour eux aussi. Ils prétendaient même y veiller jour et nuit, 
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et, ce faisant, justifier l‟utilité de leur institution répressive dans la phase 

actuelle de l‟édifécation queuemmuniste. 

     Douterais-tu que leurs allégations relèvent du plus pur humanisme 

socialiste ? Mettrais-tu en cause le bien-fondé de leur respect de la 

Conchititution Répupublicaine,  ou le  culte qu‟ils vouent à la 

Déclaration des Droits de l‟Aérodrome et du Mur Mitoyen ? Si oui, je te 

couperai les oneilles et te fracasserai la mâchoire inférieure, espèce de 

cartésien pinailleur ! Si tu en doutes, j‟irai jusqu‟à crier : A bas la Tour 

Eiffel ! Vivent les Volutions Mondiales ! Commprenne qui pourra ! 

Sauve qui peut A bon entendeur, salut ! Et patati et patata ! Vlan ! Plouf ! 

Parbleu ! Putain ! Chic alors ! Nom d‟une pipe ! Parbleu ! Jarnicoton ! 

Ventrebleu ! Ouf ! Zut ! Coucou ! Mort aux vaches ! Patatras ! Pigeon 

vole ! Sursum corda ! Requiescant in pace ! Bravo ! Pierre qui roule 

n‟amasse pas mousse ! Motus et bouche cousue ! Vae victis ! Tonnere de 

Brest !… 

* 
Gloses du premier éditeur pour le sécuritiste inconnu 

     C‟est avec le plus grand zèle philologique que nous avons établi cette 

édition, colligée sur le tapuscrit original. Celui-ci nous est parvenu en juillet 

l989, au milieu des fastes du Bicentenaire de la Révolution et après moult 

tribulations fort caractéristiques de notre époque de développement plurilatéral. 

Nos vifs remerciements, donc, à l‟administration des postes gauloises et 

hispaniques, ainsi qu‟aux divers pédagogues qui acceptèrent bénévolement de 

véhiculer sur leur dos la précieuse missive. 

     N‟ayant point été jugé digne de faire partie du patrimoine culturel national 

moldo-valaque, ce texte nous parvint en une saison où, comme le dit un 

proverbe local, il n‟y avait dans les rues que les chiens et les Français.  

     Sans vouloir établir ici une édition critique de ce texte, édition qui nous 

obligerait à violer notre modestie bien connue, nous avons jugé opportun d‟y 

ajouter quelques gloses à l‟intention des scholiastes futurs et des sécuritistes 

amateurs d‟explications de texte. Les voici venir, dûment numérotées (puisque 

travesties en notes finales) : 

     l. Sans compter, naturellement, les épigrammatistes. 

    2. Citation que nous croyons extraite de Ion Creangă: Histoire d’une Pine, 

trad.fr.de JPMGLC. Imprimé sur les Presses de la Confrérie des Skoptsy, 

Muizon (Reims),  l986 – plaquette que nous n‟avons pu consulter, mais dont 

nous nous souvenons d‟avoir vu une pile d‟exemplaires offerts à l‟admiration 

des clients de la parisienne FNAC, rue de Rennes. 

     3. Sur les multiples capacités d‟iceluy, le lecteur se reportera, muni de 

l‟indispensable chandelle pataphysique, à l‟article d‟Ionel Horodincurcă, «Unde 

este M.Păvălaşcu, tovarăşe colonel Boţîrlan?»,  in Timpul, Iaşi (Roumanie), no 

3 du 27 janvier l990, page 4, col.5-6. 

     4. Ne pas confondre avec cunnilinctus, pratique toute scientifique définie 

jadis par F.K.Forberg dans son Manuel d’érotologie classique. 
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     5. Initiales mystérieuses, ayant résisté à tous nos efforts. La culture bien 

connue du camarade Boţîrlan permet cependant de supposer qu‟il pourrait s‟agir 

d‟une nouvelle hypostase de Fra Luca Pacioli, auteur du célèbre traité De 

Divina Proportione (l509). 

     6. Le sens de ces vers n‟a pas été nettement établi. Certains exégètes récents 

s‟accordent à y voir une épectase de type mystique, sinon chrétien; d‟autres, 

plus rares, insistent sur le fait que, durant la Commune, les soldats de la caserne 

Babylone réussirent probablement à inculquer la culture (par le fondement?) au 

jeune Rimbe fraîchement débarqué de ses Ardennes natales. 

     7. Surnom affectueux, qui montre bien que l‟auteur de la lettre ne garde 

aucune rancune à ce sympathique merdologue. 

     8. D‟après les fichiers secrets auxquels nous avons eu accès grâce à l‟amicale 

obligeance de la camarade Petruţa Spânu du Service de Renseignements 

Généraux et de Filatures Multilatérales du Département Iachiote de Français, ce 

malrucien éblouirait à présent de sa science infuse et infundibuliforme les 

bureaux ubucarestois du Ministère des Affaires Etrangères. Il n‟est donc 

nullement perdu pour la Science, comme de méchantes langues en avaient fait 

courir le bruit, et c‟est de tout cœur que nous nous plaisons à lui rendre ce 

cordial hommage. 

     9. Toute médaille a son revers et l‟on sait qu‟en l975 de respectables 

étudiants noirs furent compissés par divers ivrognes du Motel Bucium de la 

même ville. Compissage qui eut lieu dans les chiottes du dit motel et fut 

accompagné de la malédiction suivante : « Sales nègres, vous ne savez même 

pas être serviles ! » Le tout fit l‟objet d‟un rapport détaillé des citoyens 

compissés du Tiers Monde au Recteur de l‟Institut Polytechnique, au camarade 

Cristofor Simionescu, patron de thèse de la Camarade Elena Ceauşescu et par 

ailleurs grand amateur de canaris,  emporté depuis par le pet de l‟Histoire. 

     10. « Dans la symphonie des odeurs humaines, l‟odeur aigrelette du nombril 

tient la place du triangle dans un orchestre », déclarait Toulouse-Lautrec (cité in 

P.Leclercq, Autour de Toulouse-Lautrec, Editions Cailler, Genève, l954, p.281). 

     ll. On sait que feu Mao Zedong, très admiré par feu l‟Archonte Suprême de 

Scorniceşti, s‟était déjà penché sur ce pesant problème, sans jamais parvenir à le 

résoudre. Il se trouve en effet que l‟engrais humain est une tradition millénaire 

en Chine, où il constitue souvent la base même de l‟agriculture, et que ses 

coutumes ont engendré un trafic prospère de contrebande de merde, que la 

Révolution Culturelle n‟a pu supprimer, ce qui aurait d‟ailleurs eu comme 

conséquence funeste à la fois de miner l‟agriculture du pays et de précipiter 

dans le chômage les très nombreux experts en merde qui pullulent sur les 

marchés comme dans les campagnes chinoises. 

     12. Ombre de Valéry, que nous veux-tu?… 

     l3. Bien que nous n‟ayons point retrouvé cette citation dans les 27 tomes des 

Oeuvres complètes du Lider Maximo, elle présente tous les caractères de 

l‟authenticité. 
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un poem de Gellu Dorian  
 

 

 

 

 

 

În aceeaşi cămaşă 
Marianei 

 

 

În aceeaşi cămaşă mă îmbrac zilnic cu mîinile tale, 

de aceeaşi cămaşă mă dezbracă zilnic aceleaşi mîini, 

 

trupul meu ostenit se lasă în mîinile tale neostenite, 

rănile lui sunt flori uscate în mii de carouri, 

sîngele meu e un susur ascuns sub piele 

prin nişte pîriaşe pe care le-nvolburi 

pînă ce peştişorul auriu sare în palmele tale 

şi se face nevăzut – 

 

cînd mă trezesc, toate apele sunt în afara malurilor, 

locuiesc într-o cruce din care ies în cer 

ca printr-o curte din care toţi au fugit 

îmbrăcaţi în aceeaşi cămaşă pe care numai tu o dezbraci 

să mă învii din ea încă o dată, 

încă o dată să mor, 

iarăşi să înviu, 

iarăşi să înmor, 

iarăşi să mă îmbraci în aceeaşi cămaşă, 

iarăşi, 

iarăşi, 

iarăşi, chin atît de fericit şi dulce… 
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„Golurile lăsate de timp fără documente i se înfăţişau ca 

nişte nopţi adânci în care coşmarurile nu-l lăsau în pace, 

dar la lumina zilei nu putea povesti nimic. Aşa,cum nu 

poate spune nimănui că acum îl are în faţă pe Johann 

Gorgias, aşa cum câteva minute bune, cât va depăna 

unele întâmplări convingătoare despre călătoriile lui în 

oraşele vechi din spatele oraşului nou în care trăieşte, îl 

va avea în faţă pe spiţer, partener de poveste, ca să-i spun 

aşa, corectând doar din priviri unele lucruri pe care, din 

entuziasm sau lipsă de dovezi mai elocvente, George 

Dorn le va rememora în ideea de a scrie un roman, 

obsesie care se apropia de o realitate de care îi era 

aproape groază dar din care spera să iasă cu satisfacţii 

imense” 

 

 

Casa spiţerului vienez 
 

o cronică de Adrian G. Romila 

 

Gellu Dorian şi-a mitologizat oraşul de reşedinţă în cel puţin 

două texte, romanele Insula Matriochka (2005) şi O lume de lepădat 

(2009). Ambele îşi desfăşurau acţiunea într-un Botoşani considerat, 

cronologic, de la comunism înspre un prezent nebulos, plin de obsesii şi 

tare politice nerezolvate. Ultimul roman, Casa Gorgias (Niculescu, 

2011), prelungeşte spaţiul imaginar din anterioarele, dar plasează 

evenimentele mult înapoi, în secolele XVIII-XIX, când Oraşul, cum e 

numit în  carte, reprezenta graniţa răsăriteană a Imperiului Habsburgic şi 

matca destul de compozită a existenţei neamurilor autohtone şi alogene. 

Români, greci, evrei, armeni, nemţi, polonezi, ruşi, cehi, unguri 

convieţuiesc, în romanul lui Gellu Dorian, într-o provincie moldavă 

izolată, multietnică, aflată la răscrucea drumurilor istoriei, dar în care 

vicisitudinile unor timpuri zbuciumate îşi arată semnele la fel de pregnant 

ca în centrele importante, cu mari confruntări.  

Pretextul romanului e unul cvasi-biografic: reconstituirea 

vieţii unui farmacist vienez, Johann Gorgias, stabilit în Oraş cu firman 

domnesc (înnoit de fiecare dată, cu drept de monopol, în zonă); oficial ─ 

din dorinţa de a ţine sub control medical patologia regiunii, neoficial şi 

fără cunoştinţa domnilor fanarioţi de la Iaşi ─ pentru a spiona, din partea 

puterii habsburgice, mişcările politice şi sociale de la graniţă. Perspectiva 

e, însă, una pur literară, pentru că reconstituirea se face cu ajutorul 

memoriei, a ficţiunii şi a documentelor lacunare, prin ochii unui personaj 

situat într-o contemporaneitate incertă. Bibliotecarul George Dorn, 

pasionat de călătoriile imaginare în vechile timpuri, doreşte să scrie un 
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roman despre Gorgias, al cărui spectru fantomatic stă în faţa lui, în 

apartament, în costumul de epocă, şi îi confirmă adevărurile aflate din 

arhiva bibliotecii sau din datele prietenilor arhivişti Titircă şi Ivaşciuc, 

mari amatori, şi ei, de votcă, de poveşti şi de personaje exotice din trecut. 

Amintindu-şi nostalgic de buldozerele comuniste care puseseră la pământ 

nu de mult ceea ce mai rămăsese din somptuoasa casă a farmacistului, 

George Dorn bea o cană de vin fiert şi, vreme câteva ceasuri, cât durează, 

comprimat joycean, „acţiunea” romanului, pune cap la cap etapele 

poveştii. Părăsit de soţie şi de copil, ameninţat de vecini pentru că a lăsat 

să cadă un ţurţure de la hornul centralei pe capota unei maşini, 

bibliotecarul se refugiază în literatură, avându-şi viitorul personaj lângă 

el. „Golurile lăsate de timp fără documente i se înfăţişau ca nişte nopţi 

adânci în care coşmarurile nu-l lăsau în pace, dar la lumina zilei nu putea 

povesti nimic. Aşa,cum nu poate spune nimănui că acum îl are în faţă pe 

Johann Gorgias, aşa cum câteva minute bune, cât va depăna unele 

întâmplări convingătoare despre călătoriile lui în oraşele vechi din spatele 

oraşului nou în care trăieşte, îl va avea în faţă pe spiţer, partener de 

poveste, ca să-i spun aşa, corectând doar din priviri unele lucruri pe care, 

din entuziasm sau lipsă de dovezi mai elocvente, George Dorn le va 

rememora în ideea de a scrie un roman, obsesie care se apropia de o 

realitate de care îi era aproape groază dar din care spera să iasă cu 

satisfacţii imense”. Secvenţele epocii când Johann Gorgias descindea din 

Iaşi pentru a deschide o farmacie, pentru a-şi face cea mai frumoasă casă, 

pentru a lupta cu hrăpăreţii călugări greci de la mănăstirea Popăuţi şi 

pentru a se însura cu cea mai frumoasă fată i se arată ca nişte pelicule de 

film vechi, legate nu foarte bine, dar destul ca să redea povestea vie a 

vremurilor de altă dată. Imaginaţia, stimulată de vinul fierbinte şi de 

scorţişoara aromată, îl va ajuta să umple golurile lăsate de documente sau 

de informaţiile prietenilor. La fel, privirea de ansamblu asupra Oraşului, 

aruncată de sus, de pe acoperişul bibliotecii, îi va oferi desenul închipuit 

al fostei localităţi de la graniţa Imperiului, sfârtecată urât de planurile 

urbanistice socialiste. Evenimentele imaginate se vor împleti cu cele 

reale, astfel încât se va naşte, într-un viitor neprecizat, opera care i-ar 

putea aduce notorietatea atât de râvnită în cercul literar pe care-l 

fecventează. „Astfel Johann Gorgias era blocul de marmură în care 

George Dorn cioplea existenţa lumii acelui timp. Nu-şi făcea prea mari 

iluzii că va reuşi să mulţumească pe cei care-i vor citi alcătuirile sale, aşa 

cum părea că-şi face iluzii de pe fotoliul din faţa lui Johann Gorgias venit 

de peste timp să-şi vadă locul în care şi-a petrecut patruzeci şi opt de ani 

din viaţă”. 

Povestea austriacului spiţer se leagă strâns de cea a Oraşului 

pe care l-a salvat de la ciumă şi căruia i-a conferit onorabilitatea unui 
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punct important pe harta intereselor imperiale habsburgice. Personajul e 

contrapunctul occidental al unei lumi scufundate de mult în marasmul 

stagnant al Orientului fanariot, cu boieri leneşi şi cârtitori, călugări 

înnebuniţi după avere (grecii de la Popăuţi înghit, treptat, toate moşiile 

importante, trimiţând veniturile în ţara natală sau subvenţionând 

mişcările antiotomane), mici negustori evrei şi armeni, boieroaice 

amestecate în intrigării erotico-politice şi străini suspecţi de spionaj 

rusesc sau eterist. Străbătut dedesubt de galerii subterane imense, care 

dau dintr-o casă în alta, iar deasupra, de străzi noroioase, străjuite de 

case, Oraşul însuşi pare a avea nevoie de un erou civilizator, care să-i 

omogenizeze tabieturile şi să liniştească apele mereu tulburate de un 

provizorat istoric şi mentalitar. Johann Gorgias dă exemplul său de 

stabilitate profesională, familială şi morală. Încă de la venire, rămâne 

fidel ani întregi planului de-a o lua în căsătorie pe Rosalia, fata unui 

medic conaţional respectabil, respingând, pentru asta, avansurile 

amoroase ale focoasei Marghioala Calimach (deşi înainte, în Iaşi, nu 

fusese străin deloc de trupurile femeilor de ocazie). Odată însurat, ataşat 

de familie, refuză orice asociere cu persoane care i-ar fi compromis 

poziţia în faţa domnitorilor moldoveni sau a Casei de Habsburg. Îşi 

construieşte cea mai impunătoare casă, rivalizând biruitor cu omoloagele 

boierilor pământeni, o casă care va fi loc de popas al străinilor, farmacie, 

sală de petreceri şi loc de sfat. Se implică în edificarea unui spital, în 

pavarea străzilor, în administrarea fondurilor locale şi în combaterea 

intenţiilor acaparatoare ale călugărilor greci (infiltrează, pentru asta, un 

fals monah în comunitatea de la Popăuţi). Tăria de a suporta loviturile 

dure ale vieţii e şi ea exemplară. Îi mor de mici primii copii, asistă la 

moartea mamei, la cea a socrilor şi la cea a soţiei (în urma unei naşteri). 

Paradoxal, schimbările politice şi intrigile duşmanilor nu-i ştirbesc 

autoritatea, în zonă, pentru că domnitorii îl confirmă mereu în funcţie. 

Are legături cu toate evenimentele istorice ale epocii, cu războiul Eteriei, 

cu disputele austriaco-ruso-turce şi cu revoluţia declanşată de Tudor 

Vladimirescu. Practic, Oraşul trăieşte şi înfloreşte prin el, el e pretextul 

unei felii de viaţă care converge, sistematic, înspre şi dinspre Casa 

Gorgias, ale cărei ruine au fost culcate la pământ, peste secole, sub ochii 

lui George Dorn, bibliotecarul pasionat de evadări în timp ca alternative 

la un cotidian cenuşiu, anost. „De ce l-ar pasiona pe el atât de mult viaţa 

unui om a cărui memorie a rămas în câteva monografii şi pe o cruce din 

cimitirul catolic, părăsit, de la marginea oraşului?”, se întreabă naratorul, 

preluând indirect puseurile reflexive ale personajului său. „Putea lumea 

de atunci să însemne altceva decât cea de acum, care demola totul şi 

punea în loc surogate, suflete zdrenţuite de un simulacru de libertate din 

care s-au pierdut mai bine de jumătate din familiile pe care el le 
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cunoştea? [...] Era convins că lumea de acum nu rezolvă nimic, ci mai 

curând îngroapă totul ─ odată cu trecutul, şi viitorul, odată cu trupul, şi 

sufletul, odată cu ochii, şi cerul ascuns acolo”. Izolat într-un apartament 

din faţa gropii de pământ care a ascuns atâţia ani casa spiţerului vienez, 

George Dorn „căuta lumina în altă parte, fără a fi paseist, într-un trecut 

pe care, dacă lumea l-ar fi înţeles cum trebuia şi mai ales dacă l-ar fi 

acceptat aşa cum a fost, ar fi fost alta acum şi ai lui nu ar mai fi fugit în 

alte ţări să caute fericirea, nu aşa cum şi-a căutat-o cu sute de ani în urmă 

Johann Gorgias venind aici ca misionar deghizat în spiţer, chipeş şi gata 

să cucerească nu numai mintea tulbure a boierilor din Oraş, dezorientaţi 

şi neştiind ce să facă cu imensele averi stăpânite, ci şi pe a tuturor celor 

care au văzut un alt început în sosirea lui, al unei vieţi mai bune şi mai 

sigure”. Arhetip uman al rezistenţei „supt vremi”, al progesului şi al 

stabilităţii, Johann Gorgias nu se stinge în 1841, când e înmormântat în 

rit catolic, cinstit de copii, prieteni şi oficialităţi. El rămâne în memoria 

locală şi e ales, mult mai târziu, ca alibi narativ al incursiunii într-un 

trecut auroral, când poate bibliotecarului şi scriitorului George Dorn i-ar 

fi plăcut să trăiască, însoţit nu de fantoma spiţerului căruia vrea să-i 

refacă biografia, ci de el însuşi, în carne şi oase.  

Folosind retorica riscantă a frazelor foarte lungi, adesea 

stridente în discursivitate şi logică, romanul lui Gellu Dorian rămâne, 

totuşi, ca o reuşită în specia arheologiei literare, reinventând o lume 

fascinantă, cu tot cu sursele ei imaginare şi butaforia faptică de rigoare. 
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un poem de Gheorghe Grigurcu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lumina 
 

Nu e totul pierdut. Lumina  

 

desenează două femei pe balcon 

 

un copil o umbrelă deschisă  

 

un cîine cu urechile mari  

 

şi-apoi intră-n casă coboară  

 

neauzită pe scări  

 

iese pe uşă şi-o vezi din nou  

 

afară ţipînd tăcută  

 

asemenea unei rufe ude.   
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Recuperări 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei mai activi detractori ai lui Eminescu sunt  

“gărzile patriotice” de apărători ai săi 
 

un eseu de Ion Zubaşcu 

 

1. Soţia lui Tolstoi a scris un jurnal împotriva  

marelui prozator  
În Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter, carte citită cu mari delicii în 

tinereţe, Matei Călinescu are o propoziţie care mi-a rămas vie în 

memorie, după atâtea zeci de ani: şi proştii au rolul lor în istorie, 

asigurând circulaţia valorilor! Eminescu ar fi fost sanctificat poate mai 

devreme (şi asta se pare că e ţinta inevitabilă a unor naţii tinere ca a 

noastră, bulversată de mari răsturnări istorice, la răscrucea geopolitică la 

care se află, cu atât de puţine repere statornice!), fără detractori, sceptici, 

profitori, zeflemitori, pietrele şi pietroaiele de moară pe care istoria le 

agaţă întotdeauna la gâtul unei mari valori. Însă opera lui Eminescu ar fi 

rămas, evident, aceeaşi, doar paradigmele receptării schimbându-se odată 

cu vremurile, sporind la fiecare răscruce valoarea de circulaţie a operei, 

cum se întâmplă şi cu tablourile sau sculpturile celebre, de altfel: există 

un punct al evaluării unei valori începând de la care totul lucrează în 

favoarea ei, indiferent ce vine din viitor, vizibilitatea acelei valori va 

spori irepresibil cu trecerea timpului, pe principiul creşterii unei avalanşe 

spre infinit. Cine au fost detractorii lui Homer, din vremea sa, ai lui 

Shakespeare sau Tolstoi? Unde e soţia lui Tolstoi care a scris o carte 

voluminoasă împotriva lui, voind să arate ea omenirii cine a fost 
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prozatorul cu adevărat? Şi iată că istoria culturii ruse şi a umanităţii se va 

raporta în continuare la creaţia uriaşă a lui Tolstoi, nu la dezvăluirile 

casnice din jurnalul soţiei lui! Dacă Dumnezeu îi îngăduie pe detractori, 

profitori, zeflemitori, sau atei, cine suntem noi să ne ridicăm mai presus 

de toleranţa lui Dumnezeu? Toate îşi au locul şi rostul lor într-o lume 

încăpătoare pentru toţi, generând dezechilibrele secvenţiale care duc 

lumea mai departe spre un echilibru mai înalt şi mai durabil. 

 

2. Primejdia vine de la  extremele de dreapta sau de stânga 
Formularea “curentul anti-Eminescu”, din întrebările anchetei, mi se pare 

reductivă. După cum se ştie, Eminescu a fost un adversar înverşunat al 

Războiului de Independenţă, din 1877, la fel cum prietenul său, Ioan 

Slavici, a fost un duşman la fel de înverşunat al Marii Uniri din 1918! 

Putem noi să-i încadrăm, pe această bază, pe poetul nostru naţional şi pe 

marele său prieten într-un aşa-zis curent antinaţional? Eminescu a scris, 

în contextul secularizării averilor mănăstireşti de către domnitorul Al. I. 

Cuza, cinci articole extrem de dure împotriva Muntelui Athos, ai cărui 

călugări stăpâneau la un moment dat o cincime din suprafaţa de atunci a 

ţării (averile mănăstirilor închinate). Putem să-l încadrăm noi acum pe 

Eminescu într-un aşa-zis curent anti-ortodox? Tocmai pe el care a spus că 

Biserica Ortodoxă e “maica neamului românesc”( propoziţii cu aceeaşi 

valoare emblematică a scris şi despre catolici sau budhişti)! E un lucru 

firesc dacă intelectuali de talia blăjeanului Septimiu Pop, B. P. Hasdeu, 

Iacob Negruzzi, Mircea Pompiliu, A. D. Xenopol, N. Gane,  A. 

Densuşianu, sau în zilele noastre, Mircea Cărtărescu, I. B. Lefter, Paul 

Cezar Bădescu, Răzvan Petrescu, T. O. Bobe, care au scris în 

controversatul număr Dilema, din martie 1998, propun într-o discuţie 

necesară adecvarea receptării creaţiei eminesciene la modelul de realitate 

al formelor sensibilităţii, în care s-a cristalizat la un moment dat evoluţia 

culturii noastre. Dar atenţie! E vorba de punerea în discuţie a paradigmei 

de receptare, mereu schimbătoare odată cu fluctuaţiile sensibilităţii şi ale 

tipului de lume care le generează, nicidecum de contestarea operei! 

Acuzaţia de “demolatori ai valorilor naţionale”, care li s-a aplicat şi li se 

aplică, din păcate, tuturor celor ce încearcă să discute cu spirit critic şi 

discernământ actualizat creaţia eminesciană e o formă evidentă de 

maladie a spiritului (vorba lui Noica). Discuţiile argumentate de idei, 

formulate într-un registru care le menţine în paradigma culturii, vor fi 

întotdeuna binevenite. Primejdioase cu adevărat sunt doar 

fundamentalismele contraculturale, de tipul celor formulate de preotul 

incult Al. Grama, în 1891, sau al curentului subcultural care militează 

activ pentru sanctificarea lui Eminescu, tocmai a poetului care a avut o 
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viaţă atât de…necanonică (în raport cu cea a lui Vasile Voiculescu, să 

spunem). Aceştia vor să-l reducă pe Eminescu la nivelul lor stagnant de 

cultură, apropiat de mişcările extremei drepte, cum au încercat, de altfel, 

la cealaltă extremă, proletcultiştii comunişti, care l-au interzis pe 

Eminescu, sau l-au prezentat doar ca poet al proletariatului. De la aceste 

extreme mortificante vine primejdia, nu de la centrul vital al culturii, în 

continuă efervescenţă şi emulaţie! 

 

3. Subcultură ambalată în formă omagială 
Iată o întrebare cu totul binevenită. Pentru a răspunde voi da exemplul 

Almanahului Mihai Eminescu 2004, Editura Macarie, Târgovişte, editat 

de Mihail I. Vlad (Dumnezeu să-l ierte!), după o osteneală de patru ani. 

Acest almanah este una dintre cele mai grosolane jigniri care i s-a putut 

aduce poetului Mihai Eminescu, de la naşterea sa încoace. Simptomatic e 

faptul că despre acest tip camuflat de detractare, în care intră şi delirurile 

scăpate de sub orice control ale unor diletanţi teologizanţi, nu vorbeşte 

nimeni, dimpotrivă,  indignarea naţională a stârnit-o tocmai discuţia unor 

scriitori de valoare şi intelectualitate exemplară, care şi-au spus cu 

onestitate punctul argumentat de vedere în prestigioasa revistă culturală 

Dilema. Toată lumea vede doar vârful unui aisberg şi nu corporalitatea 

lui masivă,  rămasă în undergoundul subacvatic  care scapă vizibilităţii, 

cum se întâmplă cu alarmanta receptare aculturală de azi a lui Eminescu. 

Pornind de la coperta kitsch sută la sută a Almanahului în discuţie, sau 

includerea lui Corneliu Vadim Tudor, alături de creaţiile “omagiale” ale 

unui număr de aproximativ 200 de semnatari din toate zonele ţării, pe 

care antologatorul îi credea poeţi, volumul întreg nu e altceva decât o 

acţiune revoltătoare de maculare a geniului eminescian, coborât la nivelul 

jos de înţelegere al unor crase mediocrităţi, toată această mostră 

grosolană de subculturalitate fiind ambalată în formă omagială, în 

absenţa unui minim criteriu axiologic de selecţie, cu amalgamarea 

insuportabilă a unor texte de valoare, semnate de Arghezi, Eliade, Noica, 

Ioan Alexandru, Marin Sorescu sau Nichita Stănescu (şi mulţi alţii) cu 

versificaţiile penibile ale unor inşi, cărora antologatorul le datora 

probabil ceva, aceasta fiind singura explicaţie posibilă a prezenţei lor în 

acel almanah. Dar iată şi o mostră de text, pentru nivelul la care este 

“omagiat” Eminescu ( în ortografia almanahului, desigur): “Adormea-

i(sic!) seara-n pădure/ Lângă murmur de izvor/ legănat de doina  

noastră/ Floare albastră românească.// Respira-i(sic!) mireasma nopăii 

(sic!)/ Luminând cărarea sorţii/ Asculta-i (sic!) legenda vie/ Nemurirea 

ce re-nvie.// Tot citit (sic!) poemele, / Îţi revăd comorile./ Recitesc 

scrisorile/ Floare albastră românească”. Poemul se numeşte -  nici că se 
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putea altfel! – Domnule Eminescu şi este ilustrativ pentru tonul celor 200 

de “creaţii poetice” similare din almanah. De aici vine marea primejdie 

anti-Eminescu, nu din discuţii cu totul binevenite, ca şi cele care s-au 

purtat şi se vor mai purta şi de acum înainte în prestigioase reviste 

culturale. 

Evident, nu Eminescu a fost ţinta disputelor, din 1866 încoace, de când a 

debutat în revista orădeană Familia, ci nivelul şi capacitatea fiecăruia 

dintre aşa-zişii apărători ai săi de a înţelege cultura şi rostul ei în 

societate. În 15 ianuarie 2009, a avut loc la Muzeul Literaturii Române, 

din Bucureşti, un spectacol grotesc, stârnit de afişul propus de 

organizatorii unei întâlniri dedicate marcării zilei de naştere a poetului, 

sub genericul “Eminescu – O altă citire. Dezbatere pe tema demitizării 

ideii de poet naţional”, cu invitaţi prestigioşi ca Daniel Cristea-Enache, 

Iulian Costache (autorul remarcabilului volum Eminescu - negocierea 

unei imagini), Paul Cernat (care n-a mai juns), avându-l ca moderator pe  

Radu Călin Cristea, directorul instituţiei. Rotonda MLR a fost umplută 

din vreme de reprezentanţi violenţi ai tot felul de asociaţii, care aveau 

obligatoriu cuvântul “patriot” în titulatură şi păreau mai degrabă că 

aparţin unor brigăzi paramilitare, decât masei de cititori bine crescuţi ai 

operei eminesciene. 

Toate aparenţele indicau faptul că nu veniseră să asculte argumentaţia 

elevată şi de bun simţ a universitarilor invitaţi, ci să vocifereze, să 

protesteze, să acuze şi să injurieze grosolan (“Bă, nenorociţilor!”), 

asemenea unor echipe IMGB, trimise de nu se ştie cine să facă ordine (cu 

accent manelist pe ultimul e!) în cultură, sau să-şi recite propriile 

versificaţii grosolane, ca pe o demonstraţie ostentativă de adevărat 

patriotism, arătând cu o pioşenie retorică spre portretele lui Eminescu din 

rotonda MLR, ca spre sfintele icoane. Cu toată certitudinea, “curentul 

anti-Eminescu” la care face referire şi ancheta Discobolul vine mai 

degrabă din această zonă turbulentă a “brigăzilor patriotice” de aşa-zişi 

apărători ai lui Eminescu, împotriva  “duşmanilor de neam şi ţară”, care 

ar fi tocmai valorile consacrate ale culturii noastre actuale. Prin urmare, 

tema disputei nu e nicidecum Eminescu, geniul său a ajuns un biet 

pretext pentru lupta străveche şi neodihnită între prostie şi inteligenţă, 

între necompetitivitatea instictului agresiv primar şi valoare. 
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„Când au ieşit afară s-a auzit un murmur admirativ iar 

Maria părea din nou încântată şi strălucitoare de parcă i 

s-ar fi împlinit aşteptările. Uite-o cum râde, uite-o cum se 

strecoară printre meseni ca o sfârlează, mică, slabă şi 

plină de viaţă, uite-o cum se lasă admirată în costumul ei 

popular, uite-o cum tot mai găseşte puterea să danseze în 

bătătura casei pe melodia acordeonului mânuit de 

singurul muzicant rămas la spartul nunţii.” 
 

 

Voalul miresei 
 

 o proză de Doina Popa 

 

Doamne, ce mai tresărise biată femeie, când o văzuse pe Maria apărând 

în pragul uşii, îmbrăcată cu rochia de mireasă, cu voalul bogat învăluind-

o ca într-o vrajă. Primul băiat căruia i s-a prins batista cu beteală în piept 

a fost George şi ea, mama, care o urmase timp de şapte ani de-a lungul 

acelui şir nesfârşit baluri avusese un moment de confuzie, avusese 

impresia că acela era mirele, atât de mult se obişnuise să-i vadă împreună 

şi apoi, când realizase adevărul, i se umpluseră ochii de lacrimi. Bietul 

băiat, ce-o fi fost în inima lui! De câte ori nu devenise aliata lui, de câte 

ori n-o certase pe Maria atunci când depăşea măsura şi îl juca pe degete 

aşa, fără nici o milă, încât mai trebuia trasă de mânecă şi adusă cu 

picioarele pe pământ. Uite-i dansând acum, poate că ultimul lor dans 

împreună, ce frumoşi şi ce tineri erau şi cât de bine le stătea împreună! 

Când nuntaşii ieşiseră în curte pentru hora miresei, în îmbulzeala creată, 

cineva, cine să mai ştie cine, lovise din greşeală oglinda de la şifonier 

care se spărsese cu zgomot făcându-i pe mulţi să tresară. Oglindă spartă, 

şapte ani de ghinion, of, Doamne, murmurase Ileana şi se închinase scurt, 

apoi se dusese repede la bucătăria de vară luase între degete câteva fire 

de sare grunjoasă şi, atunci când îi venise bine, o aruncase peste umărul 

stâng al miresei ca să nu se prindă de ea ghinionul. Mai apoi, luni 

dimineaţă, la spartul nunţii, miresei i s-a rupt tocul de la pantofii făcuţi de 

comandă, de care fusese atât de încântată, of, Doamne, alt semn rău şi-a 

spus în sinea ei Ileana, înseamnă drumuri încurcate şi piedici şi a oftat şi 

s-a închinat repede. Nunta s-a făcut în anul secetei din1947 iar naşii nu s-

au priceput să strângă darul, le-a fost jenă să umble din mesean în 

mesean cu muzicanţii după ei şi să înceapă ritualul ştiut: de la vecinul 

Costică atâţia bani, mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască, de la moş Petrea 

atâţia bani, mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască, la mulţi ani şi tot aşa 
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până când ultimul participant la nuntă şi-ar fi adus obolul. Nunta a ieşit în 

pierdere, a fost mai mult pomană decât nuntă. Numai semne rele, a 

murmurat în sinea ei Ileana şi a oftat cu năduf. Privea cu tristeţe cum 

naşa, cu mâinile ei fine, scotea clamele de care era prins voalul miresei ca 

să pună peste părul bine coafat baticul de nevastă. Ce era dacă nu se 

grăbea atâta cu nunta asta, îşi spunea supărată. Analisa, prietena miresei 

trepida, urma să preia ea voalul miresei şi să danseze cu cineva. Uite-o, 

plutind în dans prin sala mare, îmbrăcată în rochie din mătase vişinie, 

împodobită cu voalul de mireasă, cu capul plin de vise. Dar unde era oare 

Maria? Vai, uite-o, cu basmaua pe cap, pecetluită acum, dansa cuminte în 

braţele celui ce îi devenise deja soţ iar ţinuta ei parcă nu mai avea 

strălucire. Ce era dacă ar fi aşteptat până la anul? se întrebă Ileana fără 

rost urmărind obosită voalul miresei care poposise acum pe creştetul altei 

fete ce se rotea în dans cu privirile atârnate ciorchine de ea. Of, voalul 

miresei, câte vise pe capul bietelor fete şi cum se mai alegea mai apoi 

praful! Se simţea în aer oboseala care-i cuprinsese pe toţi. Bine că s-a 

terminat odată, a murmurat Ileana cu un fel de năduf, aşa cum spusese 

după fiecare bal, timp de şapte ani nesfârşiţi. Urma să plece cu alaiul 

mult împuţinat spre casă unde avea să se servească ciorba de potroace, pe 

mesele întinse în curte în timp ce muzicanţii, aşezaţi pe prispa casei, 

cântau din ce în ce mai vlăguiţi. Era partea cea mai urâtă a nunţii când se 

spuneau o mulţime de prostii şi se bea în neştire rachiu roşu, rachiu care-i 

întărâta pe bărbaţi pentru că simboliza fetia pierdută a miresei. Se punea 

la cale răpirea miresei care mai apoi trebuia răscumpărată de soţ după 

negocieri îndelungate, plimbatul naşei într-o târnă desfundată sau cu 

roaba, atârnatul soacrei în copac. La nunta Mariei nu s-a întâmplat nimic 

spectaculos, poate şi pentru că oamenii aveau mustrări de conştiinţă, 

ştiind că nu dăruise bani mirilor sau poate pentru că Vasile îşi adusese 

fraţii, nişte munteni zdraveni cu care nu era bine să te pui şi pe deasupra 

mai venise şi Culai, un bărbat fără vârstă, puternic ca un taur, care în acea 

euforie a sfârşitului de nuntă, se opintise odată şi ridicase boul în spate de 

parcă ar fi fost uşor ca un fulg spre marea uimire a celor de faţă. Nimeni 

dintre bărbaţii prezenţi n-a îndrăznit mai apoi să încerce să-i egaleze 

performanţa ştiind că ar fi fost inutil. Culai mai apoi devenise vedeta 

dimineţii, cu sprâncenele lui stufoase, cu ochii albaştri, cu muşchii 

tresărindu-i pe sub cămaşa umezită. Toţi cei prezenţi îl urmăreau cu un 

fel de admiraţie amestecată cu teamă. La un moment dat muntencele, 

surorile lui Vasile au luat-o pe Maria în casă şi au îmbrăcat-o într-un 

costum popular minuţios lucrat cu bluza plină de flori şi frunze lucrate 

din mărgele iar catrinţa cusută cu fir de argint. Când au ieşit afară s-a 

auzit un murmur admirativ iar Maria părea din nou încântată şi 

strălucitoare de parcă i s-ar fi împlinit aşteptările. Uite-o cum râde, uite-o 
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cum se strecoară printre meseni ca o sfârlează, mică, slabă şi plină de 

viaţă, uite-o cum se lasă admirată în costumul ei popular, uite-o cum tot 

mai găseşte puterea să danseze în bătătura casei pe melodia acordeonului 

mânuit de singurul muzicant rămas la spartul nunţii. Rudele lui Vasile au 

plecat într-un camion cu remorcă chiuind şi agitând sticlele cu vin sau 

rachiu roşu. Aveau să afle mai târziu că drumul cu acea maşină închiriată 

a fost la un moment dat întrerupt. La munte plouase şi puhoiul coborât cu 

furie luase un pod de acces. Dar muntenii erau obişnuiţi cu capriciile 

naturii şi au continuat drumul pe jos prin pădure peste culmea de munte. 

La despărţire, Culai a spus înclinând de mai multe ori capul: - Noi o să ne 

mai vedem şi n-a privit-o pe Maria în ochi, se uita undeva peste umăr. 

Tot timpul, de-a lungul anilor, Maria avea să aibă faţă de acest om un fel 

de rezervă. De ce omul acesta nu te priveşte în ochi? Ce are de ascuns? 

Vasile nu a vrut niciodată să-i ofere amănunte despre acest bărbat care 

putea să ridice cu atâta uşurinţă un bou în spate. Întâmplarea a făcut ca, 

peste ani, fiecare nouă apariţie a lui Culai să coincidă cu o nouă mutare. 

Ajunsese să-i apară şi în coşmaruri. Oamenii se risipeau, care încotro, 

unii după alţii, iar se deschidea poarta, iar îşi luau rămas bun, iar îşi urau 

toate cele bune. Bine că se termină, îşi tot repeta Ileana şi se căznea să 

stoarcă din străfundul creierului comenzi pentru ultimele zâmbete ce 

trebuiau să apară pe obrazul parcă înţepenit. - Ce este? a întrebat-o sora 

Tiţa, pregătită şi ea să plece acasă. Ileana a ridicat umerii iar ochii i-au 

băltit ca de lacrimi. - Hai, spune ce ai pe suflet, a îndemnat-o Tiţa, doar 

suntem numai noi două şi sunt sora ta mai mare. Dar Ileana tot s-a codit 

şi până să apuce să scoată vreo vorbă, de ele s-a apropiat moş Lovinescu,  

bărbatul Tiţei, apoi Maria şi Vasile. - Să ai mare grijă de Maria, a spus 

moş Lovinescu ridicând spre mire degetul arătător lung şi subţire, că-i 

fată bună, a mai adăugat de la înălţimea lui şi a clătinat degetul a 

ameninţare. A repetat de câteva ori aceeaşi frază în timp ce agita degetul 

lung şi subţire. - O să am grijă, a promis Vasile şi a zâmbit cu încântare. 

Apoi moş Lovinescu, de la înălţimea lui, a pus degetul pe una dintre 

scândurile porţii, rotunjită la vârf şi a spus cu îngăduinţă: - Aşa să fie! Şi 

a privit întrebător către Tiţa care reuşise să se distanţeze puţin împreună 

cu sora sa Ileana. - S-a întâmplat ceva? Hai, spune-mi, că nu am răbdare 

să aştept până ne-om mai vedea. - Nu, nimic anume nu s-a întâmplat, 

dragă Tiţa. Chiar nimica. Aş vorbi cu păcat dacă aş susţine altceva. Nu 

prea mi-a plăcut mie graba asta cu care s-a făcut nunta. De când au 

început pregătirile astea aşa, tot pe fugă, de parcă i-ar fi mânat cineva de 

la spate, tot într-un năduf am dus-o. Ce, nu mai puteau aştepta până la 

anul? Nu era normal să mai aibă răbdare, să se mai cunoască şi ei? 

 

(fragment din romanul Luna de miere, în pregătire) 
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Poezii de Vasile Zetu 
 

 

 

 

Vină 
 

Pentru că  pasărea, 

Iată, 

Refuză 

Să fie reptilă, 

 

Pentru că nici fluturele nu vrea să devină 

Copac 

Şi nici soarele – 

Greier – 

 

Pentru că fericita furnică 

Ameninţă 

Să rămînă furnică 

Şi melcul doar melc, 

Iar meduza – meduză 

 

Nu am nici o scuză. 

 

 

Scenariul atomic 
 

Ce ni se pare sublim în această secvenţă, 

Căzu generalul pe gînduri, pîndindu-şi soldaţii, 

Este lentoarea împinsă pînă la margini, 

Născînd chiar iluzia că în repaos persistă 

Năluca mişcării prin care arcaşul încearcă 

Asprimea săgeţii şi arcul din coarne de cerb 

Îl întinde, 

În felul acesta probîndu-şi asceza, 

Sau numai 
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Deprinderea pentru spectacolul morţii 

Aşa provizoriu – 

 

(În mod analog, cei ce rumegă săbii 

Şi-aruncă la bîlciuri 

Cuţite în fetele goale – ce linii, ce forme – ), 

În timp ce copilul, senin, ţine mărul pe creştet 

Privind cercul umbrei cum stă  

Să se-nchidă-mprejurul 

Conturului său diafan ca o aură 

Radioactivă – 

 

Săgeata devine un vector concis şi despică 

Aidoma mărul ca într-un trucaj 

Formidabil – 

 

Copilul înghite perplex jumătate, 

Arcaşul, întocmai 

Şi fac reverenţe – 

 

Ei, bine, 

Secvenţa aceasta, vorbi generalul, 

Nicicînd un scenariu atomic n-o poate  

Produce, 

 

Luaţi-o cu voi şi-ngropaţi-o cu cinste 

Pe cîmpul de luptă. 

 

Romanţă 
 

Rebecca, 

 

Noi doi niciodată n-am fost în Eden 

După fluturi, 

Acolo e patria lor vremuind 

Nevremelnic – 

 

Acolo ei trag la edec 

Umbra – 

Sufletul nostru – 

O orbecăială celestă 

În racla candorii – 
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Acolo  

Cu buzele noastre arzînd 

Vom semna 

 

Amnistia ninsorii. 

 

 

Epistolă albă 
 

Domnule K, 

Steaua ciobanului palidă ca  

O lămîie 

Pîlpîie, pîlpîie la o fereastră de cer, 

Zeul pervers s-a chircit într-o broască ţestoasă, 

Ea-l ouă 

Pe ţărmul utopic al sîngelui meu  

Auster. 

 

Vine un duh destrămat ca o pînză de aer, 

Mă-ntreabă ce simt, dacă simt, iar eu tac: 

 

„O mie de porţi să deschizi, dar în curţi 

Să nu afli 

Decît doar nimicul şi umbra sa zveltă, 

Închisă-n tiparele nopţii aşa abundente 

Şi încă să-ţi fie captivă privirea-ntr-o scoică 

De vreme ce stărui asupra hîrtiei 

Cu înverşunare, 

Bolnav incurabil, tu, ţie, fiindu-ţi 

Rug stins de cuvinte şi semn 

De-ntrebare”. 

 

(Vezi bine că eu găzduind în tot corpul 

Această sentinţă, 

În haosul spornic din preajmă  

Mă caut năuc: 

O clipă chiar simt că mă-nprăştiu 

În apele moarte 

Ce straniu răstoarnă nisipul 

În sufletul meu 

Eunuc). 
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„Mi-a plăcut întotdeauna să aflu în operele poeţilor  

creştini secvenţe mai apropiate de realitatea lumii, de 

terestru, cu alte cuvinte mai omeneşti şi mi-a să plăcut să 

descopăr în  poeziile autorilor scoşi de pe lista canonică, 

locuri absolut dumnezeieşti, extaze, stari şi trăiri, e drept, 

de o clipă, dar de o intensitate harică de necontestat.Sunt 

câţiva autori care,recitiţi recent,mi-au rezervat mari 

surprize.” 

 

Gînduri despre poezia creştină 
 

un eseu de Ioan Pintea 

 
Se vorbeşte mult şi fără argumente, adeseori facil şi diletant, 

despre poezia creştină.In general se are în vedere o mare cantitate de 
maculatură. Poezioare puerile în care apar numele lui Iisus, al Maicii 
Domnului,Betleemul,Iordanul, îngerii etc.sunt comentate şi sunt indicate 
ca fiind poezie creştină sau, ceva ce sună foarte prost şi aduce aminte de 
limba de lemn, poezie de inspiraţie creştină.Aceste producte – versificaţii 
ocazionale, stihuri siropoase, scrise de autori mai mult sau mai puţin 
obscuri - din punct de vedere poetic par mai degrabă o luare în deşert, o 
aruncare în derizoriu a celor sfinte.Cei care le scriu nu realizează ce mare 
păcat săvîrşesc.Pentru că nu e numai un păcat strigător la cer să-i dedici 
lui Dumnezeu o poezie proastă, lipsită de emoţie, fără nici un fel de temei 
poetic, golită de conţinut adecvat, dar şi o blasfemie în toată puterea 
cuvîntului.Cu bune intenţii şi  evlavie de faţadă nu se poate scrie poezie 
creştină.Pot să spun, în cunoştinţă de cauză, că o poezie bună ,scrisă după 
toate rigorile şi tehnicile poeziei moderne, poate fi o mare poezie 
creştină.Bineînţeles, dacă acceptăm, în spirit creştin, şi spirit creştin 
înseamnă şi spirit critic, dezinvoltura interpretării şi libertatea alegerii şi a 
lecturii, pe care prin harul oferit, le garantează însuşi Iisus Hristos. 

Ca să înţelegem poezia creştină autentică – Rilke, Voiculescu, 
Paul Claudel, Daniel Turcea, T.S.Eliot,  trebuie să pornim în primul rînd 
de la  poezia Vechiului Testament: Psalmii, Cântarea Cântărilor, Iov, 
Plângerile lui Ieremia, Profeţii mari şi Profeţii mici, Cartea înţelepciunii 
lui Solomon, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, să trecem prin 
poezia marilor imnografi şi alcătuitori de canoane : Andrei Criteanul, 
Ioan Damaschin, Roman Melodul, Efrem Sirul, Sfîntul Ioan Noul Teolog 
, să–i avem în atenţie pe Ioan al Crucii, Tereza de Lisieux şi să ne oprim 
la: Kavafis, Ezra Pound, Georg Trakl, Boris Pasternak,Umberto Saba, 
Emily Dickinson, Sylvia Plath, Seamus Heaney,Paul Celan. 

Tensiunile, disperările , suferinţele, patimile , dragostea şi, 
desigur, slăvirea, preamărirea, din textele vechi testamentare şi din 
imnele Părinţilor Sfinţi, cu adevărat sacre, izbucnesc, renasc cu aceeaşi 
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putere în poezia acestor mari poeţi moderni. E uimitor cum suflul divin şi  
inspiraţia,  în care cred profeţii, evangheliştii şi poeţii, ajung ,în 
fragmente mici, dar semnificative să devină conţinut şi plin în creaţia 
acestora. 

Paradoxal, poezia mare ,şi poezia creştină nu face excepţie, se 
naşte în momente de criză.Sufletească sau de altă natură. Nimeni nu 
simte aceste crize mai bine decît profeţii şi poeţii.Ei sunt precum 
seismografele înainte de cutremur:prezic, prevăd, măsoară. 

Faptul că există liste de poeţi creştini, faptul că există  autori 
canonici  mă derutează. Poetul, creştin sau necreştin, nu poate fi fixat 
precum un element în tabelul lui Mendeleev.Fixarea într-un  clişeu, 
aşezarea pe un raft prestabilit, îl sufocă,îl omoară.E asemenea unui 
fluture prins din motive pedagogice şi  de colecţie  în insectar,dar,din 
păcate mort. Fără aripi, fără libertate.Si,în fond,cît de creştine sunt aceste 
liste? mă întreb, parafrazîndu-l pe Walter Horatio Pater, care referitor la 
Sir Thomas Browne, intelectual absolut liber în timpul Reformei, 
îndrăgostit de ceremoniile şi datinile bisericii catolice, se întreaba, puţin 
răutăcios:In fond, cît de englezeşti sunt toate acestea? 

Dimpotrivă,poeţii Vechiului Testament  şi imnografii sunt, în tot 
ceea ce au scris, de o libertate covârşitoare şi de o sinceritate uluitoare.E 
adevărat,nu e vorba  numai de libertatea lor,e vorba şi de libertatea lui 
Dumnezeu. 

Mi-a plăcut întotdeauna să aflu în operele poeţilor  creştini 
secvenţe mai apropiate de realitatea lumii, de terestru, cu alte cuvinte mai 
omeneşti şi mi-a să plăcut să descopăr în  poeziile autorilor scoşi de pe 
lista canonică, locuri absolut dumnezeieşti, extaze, stari şi trăiri, e drept, 
de o clipă, dar de o intensitate harică de necontestat.Sunt câţiva autori 
care,recitiţi recent,mi-au rezervat mari surprize. 
Acest procedeu de lectură nu e însă original.Există  un înaintemergător, 
un interpret, de care nu se va  îndoi, sunt sigur, nimeni. E vorba de 
Sfîntul Apostol Pavel. 

Pentru a întări credinţa grecilor în Dumnezeul necunoscut , Pavel 
recită câteva versuri:Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem, precum au 
zis şi unii dintre poeţii voştri:căci al Lui neam şi suntem.(Faptele 
Apostolilor 17-28). Pavel nu face altceva decât să aleagă un fragment cât 
se poate de creştin din poemul păgân  scris de poetul cretan Epimenide 
(avem în acest sens şi susţinerea Sfântului Ioan Gură de Aur) .Strofa cu 
pricina are toate vituţile poemului modern.Aduce a Seferis şi Kavafis. 
Ti-au zidit un mormânt, ţie, Sfinte şi Prea Înalt! 
Cretanii, mincinoşi, fiare rele, pântece trândave. 
Dar tu n-ai murit;tu eşti în viaţă şi trăieşti mereu, 
Căci în tine trăim şi ne mişcăm şi suntem. 

Prin urmare, în orice poezie, scrisă cu credinţă, talent şi 
sinceritate, modernă sau postmodernă, putem afla iluminări divine.Chiar 
şi printre poeţii damnaţi.E cazul lui Baudelaire şi Rimbaud. 
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Din Florile Răului: 
Blagoslovit fii, Doamne,că este cu putinţă 
Un leac de curăţire adânc, prin suferinţă, 
Si că această dulce, curată doctorie 
Ne dă învrednicirea la sfânta bucurie. 
Din Un anotimp în infern: 
Am primit în piept lovitura harului. Ah,n-o prevăzusem! 

Prezvitera Juliana Schmemann, ne spune că între  lecturile 
Părintelui  Alexander Schmemann la loc de cinste se aflau  Baudelaire şi 
Rimbaud. 
Pagini întregi ar trebui scrise despre  un singur vers din Paul Celan:Să 
vină un om din mormânt.Vers emblematic, aşezat ca o punte între 
iudaism şi creştinism, între Vechiul Testament şi Noul Testament. 

E păcat că atunci cînd vorbim despre poezia creştină facem 
trimiteri mai mult în proximitate.Uităm anticii, uităm poeţii biblici, 
ignorăm clasicii, îi neglijăm pe moderni.Victor Hugo, a scris unul dintre 
cele mai frumoase poeme creştine care s-au scris vreodată, Somnul lui 
Booz, poem care l-a încîntat pe Proust, dar şi  pe Benedeto Croce.Boris 
Pasternak e autorul unui poem intitulat Grădina Ghetsimani ,dramatic şi 
dumnezeisc deopotrivă.Ezra Pound(cine s-ar fi gândit ?!) a scris cea mai 
tulburătoare poezie creştină despre curajul lui Iisus: Balada bunului frate. 
“M-aţi văzut că vindec orbul şi ologul 
Si că scol mortul”, zice El. 
“O să mai vedeţi ceva ce le întrece pe toate: 
Cum un viteaz îşi dă duhul pe cruce”. 

Doar în predicile lui N.Steinhardt am mai dat peste o asemenea 
subliniere a curajului; numai Steinhardt  şi Pound vorbesc atât de ferm( 
ăsta e cuvîntul !) despre curajul Domnului. La Steinhardt , Hristos se 
urcă bărbăteşte pe cruce, la Pound, Hristos îşi dă vitejeşte duhul pe 
cruce. 

Dincolo, în partea autorilor canonici, constat şi descopăr  mari 
fervori pentru terestru; „abateri” şi „erezii” care dau poemului, de data 
aceasta strict religios, aripi, revelaţii laice notabile  şi arierplanuri poetice 
îndrăzneţe şi vădit moderne. Cîntarea Cîntărilor excelează în acest 
sens.Tehnica poetică din Cîntarea Cîntărilor este întrutotul asumată de 
Sfîntul Ioan al Crucii. Cîntare spirituală, Văpaia vie a iubirii, Noaptea 
întunecată a sufletului şi, în principal, Păstorelul, sunt argumente limpezi 
că pînă şi sfinţii-poeţi nu sunt străini de vocile lumii căzute şi sunt extrem 
de atenţi la facerea textului, la corpul poemului, la construcţia lui. 
„Un păstorel însingurat jeleşte, 
Desfăt şi-alin pe lume-i sunt străine, 
Doar păstoriţa lui în gînd îi vine 
Şi pieptul de iubire-i pătimeşte.” 

De reţinut, în acest caz, că una dintre lucrările celebre, semnată de 
suprarealistul Salvador Dali, în care Hristos este reprezentat pe cruce, 
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privit de Dumnezeu-Tatăl din perspectivă cerească, îşi are originea într-
un desen de Sfîntul Ioan al Crucii. 

Repet, aceşti poeţi-sfinţi sunt de o modernitate uluitoare. 
Care dintre poeţii anului 2011, nu invidiază acest vers scris de 

Sfîntul Andrei Cretanul:Haine de piele mi-a cusut mie păcatul? Sau 
această strofă din Imnele pocăinţei, scrisă de Sfîntul Roman Melodul: 
„Dacă oarecari corăbieri sunt înzestraţi cu de toate, 
Dar de pînze-s lipsiţi, 
Nu vor putea vreodată ţine calea cea dreaptă pe 
Mare. 
S-abate atunci din drum corabia 
Si se-mpotmoleşte 
Si nici iscusinţa cîrmaciului şi nici a vîslaşilor 
N-o supune.” 

Daniil Sandu Tudor, poet aşezat definitiv pe raftul poeţior 
creştini, înduhovnicit,hăruit unei vieţuiri isihaste şi martirizat pentru 
Hristos  versifică, nu de puţine ori,  în duhul lui Arghezi şi Voiculescu. 
„Dă-mi, Doamne, ca să fiu numai de jar cu Tine 
şi patima zvîrlită să-ngheţe lîngă mine. 
Cum am iubit păcatul să Te-ndulcesc, să plîng 
Şi-n aşternuturi, noaptea, să Te doresc, nătîng. 
Totul este să preamăreşti”, zice Rilke. Şi are dreptate.Eu, unul, însă, 
întreb: Cum?! În ce fel?! În ce mod?!  

Să cădem în dulcegării? Să alunecăm în versificaţii suficiente ? 
Nu! In nici un caz. Sfatul meu: să ne întoacem la textele vechi şi la cele 
moderne, care între timp şi ele au devenit vechi. Vorba lui Osip 
Mandelştam: clasicii sunt revoluţionarii.Să ne întoarcem la ei. Si, mai 
ales, să-l căutăm pe Dumnezeu acolo unde ni se spune cu insistenţă că el 
nu locuieşte, în spaţiile în care ni se spune cu obstinaţie că El nu există. 
Să-L preamărim cu înţelepciune, cu credinţă, cu iubire, cu pricepere. 
Asemenea lui Rilke, dacă se poate. 

Din exemplele pe care le-am dat se poate constata uşor că poeţii , 
canonici sau mai puţin canonici, separaţi pe motive mai mult sau mai 
puţin întemeiate, trăiesc în acelaşi univers poetic, ceresc şi terestru 
deopotrivă, şi că, şi unii şi alţii, au nevoie de frămîntările şi iluminările 
celor două lumi. Recomand să se citească în acest sens un text esenţial, 
scris de N.Steinhardt, intitulat Realul ca prezenţă poetică . 
 
 

(Conferinţă susţinută la cea de a treia ediţie a Zilelor „Daniil Sandu 
Tudor” de la Schitul Cărbuna- Mănăstirea Neamţ, octombrie 2011) 
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Ultimul poem al ieroschimonahului 

Daniil Sandu Tudor 
 

 

 

 

 

Am auzit cîntecul păsării unice 
 

Dimineaţa, la ceasul rugăciunii, când pe ramuri stă încă proaspătă roua, 

am auzit lângă mine cântecul păsării unice. 

 

Iată! se înalţă aşa de minunat, aşa de limpede, şi răsună în atâta ecou 

încât pare că lumea, marea şi larga Lume, toată îl ascultă, firea toată îl 

aude şi îi răspunde, îl aude şi-l însoţeşte până sus de tot, la Dumnezeu. 

 

Privesc, pe mlădiţa unei ramuri, într-o picătură limpede de rouă şi ascult 

cântecul de lumină al păsării. 

 

În liniştea lungă a clipei acesteia atât de înalte, fără voie îmi închipui 

bucuria cerească; fără de voie o descopăr acum, în pacea stării de 

rugăciune la care mă aflu şi care mă stăpâneşte deplin. 

 

O descopăr nu ca o oprire şi înecare în simţire, nu ca o pierdere a uitării 

de sine în extaz, ci ca o ascuţime de înţeles trăit, limpede şi curat, ca o 

necurmată şi nemărginită suire – tot mai apropiată, tot mai crescută – la 

inima cea tainică şi sfântă a Domnului. 

 

 

(Acest poem în proză a fost scris în singurătatea Rarăului, în 1958, cu 

doar cîteva zile înainte ca autorul să pornească pe drumul fără 

întoarcere al temniţelor comuniste, unde avea să piară fără urmă în 

toamna lui 1962). 
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„E sărbătoare mare în aer, soarele bate în geamuri şi în 

glasvanduri, vitralii, dar înlăuntrul caselor oamenii se 

mişcă încet, plictisit, monoton. Vieţuiesc/supravieţuiesc, 

îşi închipuie că trăiesc. Îi văd neajutoraţi/distraţi, intruşi 

şi distruşi, simt cum timpul se strecoară pe lângă ei 

nesmintit, fără să-i mai atingă... Iar eu nu pot mişca un 

deget!” 

 

 

 

 

Arlechinul şi colombina 
(se dedică prietenului Vlad Scutelnicu) 

 

o proză de Remus Valeriu Giorgioni 

 
Creştea în pieptul lui o durere atroce, comparabilă poate doar cu criza de 
rinichi, dar ce zic: cu vreun dor nemărginit, cum e cel de măsele… Nu, 
nu se poate compara această mare durere pe care Arlechinul o luase cu 
vitejie în piept, decât eventual cu  nevralgia de trigeamăn, regina durerii! 
Într-un târziu abia, împrietenit relativ cu durerea, aţipi în patu-i de fier 
mâzgălit cu alb, pat mohorât şi trist de spital. 
 
…O vedea înaintea ochilor crescând pe zare, cu plutirea aceea 
alunecoasă, alunecarea duioasă a marilor feline. Cu aerul de fiinţă 
carnasieră pe care îl respira, toată fiinţa ei duhnea a panteră. Întreagă 
făptura Colombinei vibra în marş ca o coardă de mandolină. De harpă. 
De liră-n delir carnal. Reverbera din toate fibrele fiinţei ei ca o liană 
lungă, melodioasă în mijlocul pădurii luxuriante. Pasul elastic, uşor, 
săltăreţ, de parcă ar fi plutit în levitaţie la 12 centimetri deasupra 
trotuarului. Şi toate acestea veneau spre el de undeva de departe, de către 
începutul memoriei. (Trecea prin visul lui de bolnav, cu paşi mărunţi şi 
alerţi, paşi de porumbel, Colombina…) 
 
Se văzu apoi pe el însuşi mergând agale pe una din acele stradele negre, 
inundate de imundiţie. Arăta "bine", arăta ca o gheată scâlciată, călcată 
de toţi trecătorii pe jalnicul bombeu, potaie stâlcită-n bătăi, râmă  strivită 
sub tălpi. Sub imperiul unei vagi şi perverse melancolii, se simţea ca un 
gumilastic, o gumă de mestecat pe care-o întind elevii în clasă în dreptul 
nasului, lipind-o când îşi pierde gustul de dosul băncii; membrana de 
gutapercă a unui balon colorat dus de vânt. 
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Iar acum un viscol de simţăminte contrarii îl răvăşea, stare care te ajută 
să faci diferenţa dintre ceea ce ascunzi sub haine (sub piele) şi ce prezinţi 
înafară. Diferenţa dintre vârsta ta aparentă şi cea a propriului suflet 
îmbătrânit, ofilit. (Arlechinul avea mania de a se autoanaliza, îi plăcea să 
facă din durere un ritual!) În clipa de faţă inima lui aleargă bezmetic pe 
coridoarele interioare, se zbate în baia ei de sânge ca un gheizer 
clocotitor într-o peşteră: Alerga, sărea, se rostogolea; stătea în cap sau în 
mâini, sărea corda, jucând şotron. Apoi se arunca în lacul din suflet de pe  
o trambulină cocoţată în stele.  « În fiecare zi de la Dumnezeu, dumneaei 
mă lasă în ceaţă..., suficiente motive  pentru un cadavru  arătos şi prosper 
să se trezească în fiecare dimineaţă, să se spele pe faţă, pe dinţi şi apoi să-
şi pună flori proaspete pe propriul, proaspăt, mormânt! Ca unul care se 
trezeşte vituperând vampele şi vampirii din aripa sa de ţintirim... » 
 
... E sărbătoare mare în aer, soarele bate în geamuri şi în glasvanduri, 
vitralii, dar înlăuntrul caselor oamenii se mişcă încet, plictisit, monoton. 
Vieţuiesc/supravieţuiesc, îşi închipuie că trăiesc. Îi văd 
neajutoraţi/distraţi, intruşi şi distruşi, simt cum timpul se strecoară pe 
lângă ei nesmintit, fără să-i mai atingă... Iar eu nu pot mişca un deget! 
Extras pentru o clipă  din iureşul clipelor, graţie obiceiului de a citi şi a 
scrie încerc să mă apropii de ei, să-i ajut cu ceva… Dar simt cum în clipa 
următoare Timpul mă soarbe, antrenându-mă şi pe mine-n bulboana lui 
ca o cascadă în cer. (Timp-care-stă-ca-să-cadă). Experienţa ne învaţă că 
există un singur mijloc de a te sustrage timpului, curgerii sale 
necontenite: să te faci că nu-l vezi!  "A nu vedea timpul", măcar din… 
timp în timp, aceasta îl descurajează, îl dezmembrează-şi-demontează,  
fărâmiţându-l în unităţile sale componente. 
 
Numai prin contemplaţie poţi prinde o realitate aşa subtilă cum e aceea a 
timpului, căci "contemplaţia este descifrarea urmelor lui Dumnezeu în 
interiorul timpului". 
...Colombina se uită la mine uneori ca la o gâză, un cărăbuş de mai (se 
lamenta în gând, ca şi în gura mare Arlechinul). Un obiect neînsufleţit. 
Sunt pentru ea ceva asemănător cu lucrul în sine al filosofilor care, 
cercetat mai îndeaproape, seamănă tot mai tare cu obiectul 
inexistent…Obiect care există de fapt doar în mintea lor bolnavă, bolnavă 
de boala timpului, cea a divagărilor şi digresiunilor incontinente. 
(Arlechinul vorbea ca un preot   care s-a convertit la propria predică. 
Cele câteva fraze emise-n eter îl mişcară şi de data asta profund, cum m-
aş lăsă mişcat eu, autor, de  propoziţiile astea înşirate corect pe hârtie, 
aparent fără vreo strălucire şi relevanţă, fără vreo legătură cu realitatea 
nemijlocită. Tu ce părere ai de asta, cititorule, pe tine te ating cu ceva?...) 
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*** 
Oamenii într-un mare oraş sunt ca o emulsie coloidală dispersată pe 
trotuare, mingi de golf rostogolite care-ncotro, într-o sublimă devălmăşie. 
O dezordine aparentă, dar urmându-şi de fapt fiecare traiectoria, rostul.  
Dispersate. Disparate. Disperate… Ciudate specimene naşte oraşul-
furnicar, stranii ca firele de iarbă "modificate genetic", care răzbat prin 
crăpăturile trotuarelor, ca animalul numit microb. Acest mic animal banal 
atât de insinuant.    
...Personaj bizar, selenar e şi acest lup de stepă, Arlechinul. Deseori îl 
găseşti împotmolit într-o bodegă de cartier rău famat, înconjurat de-o 
aură compusă din aburi etilici,  felurite miasme; izuri de putoare, nu fără 
urme de vagă intelectualitate. Variate şi rare duhori, în care el înoată şi se 
lăfăie ca un liliac, se individualizează ca un dihor de elită, rasat. Un 
homles  de lux...  (Miorlăielile, afazia lui de motan galanton îl făceau 
fericit - părea că nu realizează apele tulburi pe suprafaţa cărora pluteşte, 
mareea de zoaie. Fiindcă, să fie clar, Arlechinul numai se complăcea, nu 
se bălăcea în apele acelea adânci, acele negre scursori; ele nu-l atingeau 
nici măcar dacă i-ar fi ajuns până la subţiori!  Vă vine să credeţi?: în jurul 
lui emanaţia eternei duhori-şi-scursori, pârţuri şi râgâieli, ghiorţăieli de 
maţe putride, smiorcăială de nasuri trase în cor, flegmoane şi flegme… 
Iar el trecând neatins printre toate: trecea mai departe netulburat. Raza de 
soare care cade pieziş într-un smârc nu e murdărită de el, ci numai 
zbicită!) 
 
Cunoscându-l mai îndeaproape,  puteai să te edifici ce înseamnă un ţap 
încăpăţânat, un posac prusac (pe Arlechin îl botezaseră ai săi cândva, pe 
la începutul lumii, Herbert). Puteai să-i faci orice, dar să nu-l încontrezi 
cu ceva, sărea ca pişcat de fund. Iar când din variatele sale circumvoluţii 
ieşeau: sintagme, verbe, circumlocuţii - limbaj colorat de mahala 
pariziană, te făcea să simţi că ai început şi tu să faci deosebirea  dintre 
jargon şi argou.  
Urmând acest model magistral, Arlechinul nostru ilustrează categoria 
socială care se cheamă plevuşcă sau caracudă. În imaginaţia lui fără 
limite, pirotehnicianul devenea pompier, un pompier piroman care, în loc 
să arunce munţii în aer, înţelegea să le pună foc. Sau să-i mute din loc 
numai cu credinţa. Era o mare aventură a spiritului să faci paşi împreună 
cu el... Un tur al oraşului semăna cu un turnir logic-şi-logoreic iar pe tine 
te ajuta să te simţi riguros verbal, înălţat în propria-ţi substanţă. Te făcea 
să te ridici cu un deget deasupra condiţiei tale mundane. 
 
Purtând pe cap un fes imens, cât o fesă de cărămidăreasă, Arlechinul 
mirosea totdeauna a noapte şi a ploaie. (Încăperea lui de solipsist adia şi 
ea de mirosuri amestecate, greu identificabile: ceva între  noapte, lapte, şi 
rut.)    Şi unde nu mi-l auzeai pe conaşu‟ cum începe să peroreze… Şi dă-
i şi dă-i, ca la carte. În timp ce în jurul lui se desfăşura o deflagraţie 
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şampaniardă, care te ispitea să crezi  că începuse pe undeva o nouă 
conflagraţie… 
…În ambientul lui savant alcătuit şi ambiguu, Arlechinul se arăta lumii  
feroce şi enigmatic, înconjurat de un halou sideral. Şi chiar atunci răsărea 
de pe undeva, precum luna pe firmament, ieşea din anonimatul ei divers 
colorat Colombina. Intimându-l, intimidându-l, interpelându-l candid: pe 
unde mi-ai umblat tu azi, cintezoiule ? ( - sau «  mierloiule », după caz.)  
Atunci Arlechinul pălea, scintila, arborând mina ursuză a patrupedului 
morocănos ridicat în două picioare, căruia tocmai i-ai fi smuls din gheare 
un fagure proaspăt. Fesul balcanic sau bascul de pictor cu cocardă pe 
care-l arbora uneori în vârful calotei craniene se transforma în capac de 
oală-minune, oală sub presiune, gata în orice moment să sară în aer.  
Foarte curând îşi regăsea însă flerul, surâsul vag boieresc, în care se 
transforma rânjetul unsuros de vechil, care numai cu o clipă-nainte îi 
curgea pe faţă, alungindu-se către urechile lui de catâr. Pe lângă loburile 
lor, cuvintele defilau în cohorte, grupuri plutitoare de vocale şi de 
consoane, fără ca vreunul din ele să-i atingă conştiinţa. 
 
Arlechinul îşi târa ciocul ascuţit,  mustaţa barbiliană şi favoriţii prin 
haosul acesta de senzaţii, haos comunitar, ideatic, identitar, trăgând după 
el o remorcă de dor: Colombina. Vai-vai-vai, iubiRtul meu Arlechin!, se 
alinta Colombina (care iubea foarte tare bărbaţii, bodega şi barul), 
defilând  cu el de braţ în vuietul profund şi misterios al urbei, mugetul 
acela de fiară rănită, care invadează câmpia. În fiercare hogeac  în care se 
înfiinţa, Arlechinul  apărea  ca un hogea de mahala, un arhonte care-şi 
pierduse dregătoria. Dar în cele din urmă rămânea din el doar fumărarul 
medieval, cel menit să încaseze taxa pe fumărit. Nimeni, nici un 
proprietar "de coş" nu scăpa de cerşetoria lui nobilă. Căci rafinatul nostru 
rufos se simţea profund ofuscat dacă nu participai la parfumatele lui 
fumigaţii; ritualuri terapeutice în care locul lumânărilor fumigene era luat 
de trabucuri şi de havane. Se transforma într-un antreprenor plin de fler şi 
de antren, când era vorba să obţină permisiunea de a fuma în cele mai 
aseptice locuri, în a smulge o ţigară chiar celui mai convins nefumător. 
Pentru unii, fumatul devine cu timpul, din tabiet, un  ritual magic, iar 
trabucul arborat cu  mult schepsis în colţul gurii, din care fumătorul înrăit 
suge adânc şi pasionat, capătă valoarea acelei fumigaţii de care vorbeam, 
susceptibilă a-l trimite pe iniţiat în transă profundă. (La vreun spectacol 
de operă sau de teatru, la vreun concert select îl puteai surprinde 
aromind, ba chiar sforăind uşor în stal, cu ţigara neaprinsă în colţul gurii 
– cum stă bine unui prinţ apus de Bizanţ…) 
 
… Iată-l trăgând tacticos din ţigară… Trăgând după el o haită de vesele 
haimanale subliminale cu aere de de trăitori boiereşte, Arlechinul făcea 
figura unui arhiduce imperial în stadiu agonic. Un ghepard somptuos, 
voluptuos şi crepuscular. Alături de el, Colombina părea o fragedă 
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fregată  pornită să-l secondeze la cucerirea lumii, cu toate pânzele sus. În 
rochia  de brocart verde şi greu, cu aerul ei jilav de jivină, târa după 
dânsa, în chiar trena  rochiei sale, acel parfum suav de sălbăticiune. 
Alteori apărea în lume într-o mantie purpurie, - focul de pe comori 
traversat de îngeri învăpăiaţi. În preajma Colombinei, chiar timpul devine  
subit un vajnic vampir, alimentându-se din rănile amurgului, vii. Timpul, 
ca o roată de moară pe cer, roată care, în loc să frământe spumele iazului 
în scoc, o vezi răsărind pe boltă dintre zbaturii ei azurii. Contemplând-o 
(pe Colombina) de din aproape, îţi vine să spui că înşişi nemuritorii, care 
se hrănesc din sângele şi rugile muritorilor o adoră pre dânsa, aşa hulpavă 
cum se afla, ca pardoşii şi ca lincşii ! 
 
Prin decolteul bogat, generos şi marcat, tânjeau după soare nişte sâni 
relativ lăsaţi şi răzbătea în afară clavicula, acest os minunat, care conţine 
sarea vieţii. (În jurul ei, susţin cabaliştii, se recompune trupul la înviere, 
într-unul de slavă. Luminează prin piele iar în groapă nu putrezeşte. Cu 
atât mai avan clavicula de aur a Colombinei: os prodigios care 
coagulează în juru-i întreaga, augusta ei personalitate!) 
În camera Colombinei, aerul se strânge cuprins de uimire ca o piele de 
iac pe capul mancurtului, vremea face cute şi valuri, volute. Iar uitându-
te tot mai atent la ea, contemplând-o-n tăcere,  realizezi un lucru 
elementar: Femeia pe lume este stăpâna sângelui, divinitate păgână etern 
venerată, glomerul de cristal curgând alene prin venele bărbatului înrobit. 
Şi cine se poate lupta cu dihonia asta, puterea sângelui din propriile vine? 
Că această putere trăieşte în miezul de foc al sângelui precum vârcolacii 
în centrul soarelui. 
…Mă nimeresc şi eu  pe-acolo, am încălcat din greşeală domeniul ei de 
fee-femeie… Iar ea  mă fixează cu ochi  cenuşii de cremene şi bazalt, 
privirea de dincolo de lume trece prin mine. Ca şi cum m-ar căuta undeva 
unde nu sunt,  în spatele meu. Dar nu trece mult şi "mă prind": 
Colombina se… filează cu îngeul meu, dublul meu astral, pe care-l şi 
simt acum cum se zbate-ntre gratiile cutiei toracice, ca o pasăre mare şi 
grea: înger îndrăgostit ! El este eu, iar eu, cel din faţa femeii sunt doar 
exuviul acelui şarpe care tocmai mă muşcă de suflet. Eu, acum, aici, sunt 
numai nimfa, el este deja fluturele. Cum stăm aşa faţă în faţă de-o 
veşnicie,  făcând omenescul schimb de fluide - Colombina şi eu, 
Arlechinul - ne extaziem puternic unul de altul, pentru ca în clipa 
următoare să ne, în egală măsură, oripilăm. Pentru că (din păcate) în 
lumea asta iubirea e temporară şi impotentă, iar ura atotputernică-şi-
prezentă ! 
 
…Vocabulele glasului ei cristalin se rostogolesc, perle artificiale peste 
coama mea răvăşită, peste sufletul uluit şi strivit. Dar mă grăbesc să mă 
smulg din vrajă, fiindcă în preajma unei femei frumoase, a cărei atracţie 
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îţi loveşte simţurile ca o catapultă, eşti nevoit să găseşti în cele din urmă 
un pretext de evaziune, cât ar fi de precar. 
Mă-ndepărtez aşadar cu groază de dânsa, dar  curând mă face să mă simt 
ca un trepăduş proaspăt trepanat: Expresia ei de pisică languroasă, moale 
şi uriaşă n-o părăseşte nici în somn: Mă ţine înfăşurat în lasoul ei de la 
mare distanţă şi mă vânează ca iguana lăcusta, insinuată definitiv în 
sângele meu tulburat ca un vin "tulburel", ceţos şi încă neaşezat. În plasa 
asta mă zbat disperat, încerc în zadar să mă apăr…(Când eşti mort de-a 
binelea, e cu totul inoportun să mai şi faci pe mortul. Dimpotrivă, te 
prefaci că eşti viu !) 
 

* 
E suficient  un pas greşit (transcriu din notiţele Arlechinului), un pas 
grăbit şi necugetat, ca să aluneci în lumea de dincolo, ca-ntr-un crater. 
Pământul nostru e plin de astfel de cărări care nu sfârşesc nicăieri, de 
capcane şi gropi metafizice. Dar când eşti mort de-a binelea, un cadavru 
desăvârşit, e inutil să mai şi faci pe mortul (cum zicea cineva...) Încearcă 
măcar  să fii tu însuţi, un mort vesel şi agreabil! Păstrează-ţi simţul 
umorului chiar dincolo de marginea gropii şi râde-le-n nas celor ce încă 
mai cred că-s vii! 
A te pregăti pentru moarte încercând să stai de vorbă cu morţii (să-i 
chemi vasăzică la vorbitor), e ca şi cum ai încerca să escaladezi Munţii 
Himalaia fără crampoane. Sau să iei cu tine coarde, pitoni, ciocane, dar 
ignorând definitiv starea vremii. Nu poţi „fenta” bariera dintre lumi 
încercând să te strecori pe sub ea sau s-o sari pe deasupra. Trebuie s-o iei 
în piept. Cel care încearcă să intre în staul sărind peste gard (şi nu prin 
Poarta Oilor, cu deplinul acord al Portarului) este un "hoţ şi-un tâlhar", ne 
învaţă Scriptura. 
"Cine poate şti cum se comportă morţii între ei?", se întreabă un autor, 
privindu-se contrariat în oglindă. "Nu cumva şi morţii se uită în oglindă 
şi îşi închipuie că sunt vii?"… (Dar tot el se exprimă astfel, în deplină 
cunoştinţă de cauză: « Nimeni nu s-a îmbogăţit vreodată din întrebări »!)  
…Iar noi nu ne-am pierde timpul cu asemenea fleacuri, răsuflată 
filozofie, dacă aceste lucruri n-ar fi intrat definitiv în sfera cea mai intimă 
a preocupărilor Arlechinului. Oare, Arlechinul nostru se pregătea să 
moară ca Veronika lui Coelho??  
 
Parcurgând cele 3 trepte ale alchimiei, taina întreitei prefaceri, Arlechinul  
zice : Mă pregătesc de zor pentru Marea Operă, Opus Magnum. Destui 
ani am prefăcut în aur plumbul tuturor plaivazelor mele, tocindu-le pe 
hârtie… Toate plaivazurile pe care le-am ţinut cândva între deşte… Iar 
din aurul lor devenit o pulbere roşietică am clocit ca o cloşcă Piatra 
Filosofală, destul ! Acum  mă îndrept spre ţărmurii Adevărului şi ai vieţii 
veşnice – prin Poezie – şi nimeni, nimeni n-o ştie !  
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Ca orice nobilime de sânge, armata literaturii dispune de  arme, de şoimi 
şi de cai. Dispune de blazoane şi de heraldici. Dar în zilele noastre prea 
se urmăreşte dispariţia Personajului din peisaj, şi ăsta e un fapt profund 
dureros! - se lamenta Arlechinul prin toate bodegile şi  saloanele literare. 
E ca şi cum i-ai pune acestuia – personajului, vasăzică –  
pe-un cenotaf, un săltăreţ epitaf… O inscripţie funerară e un mod trivial 
de a convorbi cu eternitatea. 
 
… Am închis cercul, roata vieţii fără sfârşit, m-am prins în lanţul celor 
definitiv salvaţi, de acum mă aşteaptă Eternitatea. Am simţit răceala din 
lumea duhurilor adiindu-mi zulufii, cât şi căldura prizonieră într-un trup 
viu, am cerşit ca mulţi alţii ajutorul Lumii de Dincolo. Şi ce-am obţinut, 
ce-am constatat ?... 
Cuvintele noastre îi constrâng pe cei morţi să se-arate, dar Cuvântul Viu 
e cel care  trezeşte morţii la viaţă, îi spală de vise şi-i pregăteşte de 
înviere. Fiindcă formula unei invocaţii se-nfăşoară în jurul persoanei din 
nevăzut precum lasoul în jurul gâtului, o anacondă care se-ncolăceşte sau 
un boa constrictor care îşi gâtuie prada… În final, aceste cuvinte o 
constrâng să se manifeste. Dar  la rostirea lui FIAT LUX s-a cheltuit 
forţa a miliarde de bombe! 
Am pierdut şi am regăsit... şi iar am pierdut cheile  cărţii iar în final m-
am ales, în locul Pietrei Filosofale cu un rinichi „locuit“... În locul 
fericirii visate milenii de-a rândul simt acum un şuvoi de lacrimi cum se 
prelinge pe esofag în jos, oprindu-se-n diafragmă ca o pungă de puroi, 
poţiune amară. Sunt încărcat de lacrimi, precum  clepsidra de semne… Şi 
cu ce m-am ales ? 
   
Toţi oamenii au rătăcit drumul, dar Dumnezeu îi caută, le întinde mână 
de ajutor. Cel-revelat-în-rug ne iubeşte… Cineva căzut într-un puţ de 5 
metri nu va răzbi înapoi la lumină fără un ajutor de sus. Aici suntem doar 
pupa, nimfa – numai larva celui care vom fi cândva. Căci starea noastră 
larvară ne face să ne târâm pe burtă precum miriapodele, să ne bălăcim în 
apa călduţă de la mal, ca ţiparii. Mormăim ca urşii, văitându-ne şi uguind  
precum turturelele. Dar într-o bună dimineaţă vom bea lumină, ne vom 
îmbăta cu rouă, iar din plămânii noştri putrizi va izbucni strigăt de 
biruinţă. 
În cerurile intermediare foiesc duhuri, foşgăie fiinţe neîmplinite, vise 
neîntâmplate zăcătoresc mirosuri suspecte. Dar pe acest tăpşan al 
Metaforei, stânca pe care m-am fixat ca un madrepor, simt în fiecare zi 
adiere de sus, bătaia din aripi a Îngerului. 
      * 
Într-o zi, la o petrecere între gândicioşi şi intelectuali, l-am surprins pe 
Arlechin în ipostază de poet-critic de poezie. Şi iată cum combătea : 
Un vers reuşit e buchetul pe care-l face vinul spumos în pahare ! (şi 
Arlechinul agită puţin – quod erat demonstrandum – cupa de şampanie pe 
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care o ţine în mână), spuma din creasta valului, la fierberea unui talaz. Se 
vedea cu ochiul liber că maestrul nostru începuse să se cam înfierbânte ; 
era bine trecut de primul pahar, dar ce zic, poate de prima sticlă, cine l-a 
urmărit ? 
 …Versul - îşi reia el tirada - e numai intervalul de slavă şi curcubee al 
balonului de săpun, eclerajul itinerant care mătură puntea unei corăbii-
fantomă în noapte … Arlechinului îi mai veneau în minte, de-a valma şi 
alte imagini – se citea desluşit pe faţa lui congestionată de atâta gândit – 
ceva în legătură cu un punct de maximă rezonanţă care s-ar vedea 
licărind în siajul vasului cu pricina. Sau comparaţia cu o cometă care lasă 
în urmă o dâră de aur şi diamante…, era bun la găselniţe de-astea. Dar le 
abandonă repede pe toate, aruncându-le peste bord pe toate ca inutile ; 
realizând în ultimul moment că sunt plate şi redundante!  Şi aşa mulţi 
dintre cei prezenţi - iată-i, strâmbă din nas ca la un miros înţepător de vin 
oţetit, cu totul sceptici la asemenea peroraţii estetizante. 
Există riscul ca un adevăr exprimat prea frumos să nu fie luat deloc în 
serios. Ia uite, încă o întorsătură de frază, o exprimare « artistică » !, zic 
cititorii şi trec mai departe. Cititorii « serioşi », pentru care poezie 
înseamnă suprema neseriozitate, sublima nerozie.  
 
(...Iar acum îţi apare în faţă - după atâţia ani! - însuşi el, Arlechinul,  cu 
figura lui de cancerat extaziat cu foetajul feţei descuamat, etalând o 
grimasă gri, surâs de pui congelat... Dezvelindu-şi dinţi negri şi 
strungăreţe, proteze - dentare şi ortopedice – arătându-şi beţele, etalându-
şi tandreţele... Care  se trezeşte vituperând vampele şi vampirii din aripa 
sa de ţintirim, iar el e cel mai mare crai în domeniul lui: sepultura! Şi 
sesizează în fiecare dimineaţă în aerul acela sepulcral un „parfum de 
dezastru”, ca un miros de praf de puşcă. Un climat de teroare şi de 
savoare, lăfăindu-se în această neagră luxură tombală! 
Dar repede respingi imaginea, o expediezi urgent: un Arlechin în 
putrefacţie  e o contradicţie în termeni!) 
 
 
… Oamenii în jurul meu se agită, ţipă, vociferează, se bagă în seamă. Eu 
însă nu aud nimic din toate acestea; întreg  vacarmul de talcioc existenţial 
pe  mine nu mă mai atinge, căci tunetul de cascadă al lumii e copleşit şi 
acoperit de susurul inimii mele. Vuietul ei fericit şi neauzit. Odinioară 
bubuitul lumii în timpanele mele acoperea cu un strat de cenuşă şi zgură 
freamătul inimii, chemarea zorilor, triumfa ca de obicei Arlechinul. Căci 
de fapt îl durea pe el de posteritatea  lui exact în propriu-i posterior ! 
 
      * 
Până la urmă, totul se rezumă la problema timpului: Ce este timpul, se 
întreabă oamenii, de când e lumea lume. (Copii: cine ştie să ne spună ce 
este timpul să ridice mâna sus ! 
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« Timpul e-o vreme care trece tot timpul ! » ) 
Trecutul e-o apă verde, un fund de mare pe care ar răsări o lumină, far de 
insulă. O insulă a fericiţilor pe fund de mare, insulă a blajinilor (sau 
rohmanilor). Trupul imens şi hodorogit al unei epave semiacoperite cu 
timp cu scoici şi nisip, prin hublourile căreia, desferecate, roiesc peştii 
memoriei, fosforescenţi, străvezii şi extatici. 
Dar prezentul?...  
Dar viitorul?? 
 
Timpul e păianjenul cruciat, care îşi ţese plasa în orice ungher găseşte – 
iar pământul nostru nu e cumva şi el un biet ungher al acestui deşirat-şi-
rotund univers? 
Iată, păianjenul tocmai devorează o muscă, îi injectează substanţele 
otrăvite, menite s-o paralizeze. Să o înfrăgezească, făcând-o, din pradă 
bună, o hrană bună, gustoasă. 
Musca aceea sunt eu. 
      * 
… A doua zi, Arlechinul nu s-a mai arătat în lume. (Tot de atunci s-a dat 
la fund Colombina – lumea zice că ar fi fugit cu sufleurul de la teatru, 
dovedind că e vie : din carne şi sânge).  
Au trecut oamenii salubrităţii şi l-au aruncat, o încâlceală de pluşuri, aţă 
şi macrame, la lada de gunoi. 
Am rămas doar noi doi în toată povestea asta şi-n acest moment ne 
privim  ochi în ochi, obsesiv-insistent. 
Eu şi tu, 
Cititorule…   
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Poezii de Gavrilă Bilaşcu 
 

 

 

 

 

 

 
(cad frunze palidă sudoare) 

 
cad frunze 
palidă sudoare 
a celui nesortit să zboare 
 

 (nemernic sunt și nedemn să caut către Tine) 
 
nemernic sunt 
și nedemn să caut către Tine 
dar auzi-mă Doamne 
că durerea renașterii mi-a cuprins inima 
și nu pot plânge! 
 

(Doamne ajută-mă să nu mai fiu) 
 
Doamne ajută-mă să nu mai fiu 
acum cât mai știu drumul  
către Tine! 
 

(citindu-mi poemul nescris) 
 
citindu-mi poemul nescris 
salcia se smerește 
iar inima albastrului  
se face cât o seceră 
 
Doamne 
de-aș putea să urlu acum 
plagiator al lui Ghilgameș 
mi s-ar spune! 
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 (vindecă-mă Doamne că bubă sunt) 
 
vindecă-mă Doamne că bubă sunt 
crescută pe uitarea mea de tine! 
 

 (frigul te mângâie pe flăcări) 
 
frigul te mângâie pe flăcări  
și ca un strigăt de copil 
rostogolindu-se peste nemargini 
sufletul tău postulându-și pierzarea! 
 
 

(alt autoportret) 
 
rebegit ca o lacrimă neplânsă 
de sufletu-mi nedespietrit 
 

(el se ridică şi le zise:) 
 
el se ridică şi le zise: 
„cine dintre voi este fără păcat 
să arunce cel dintâi cuj piatra…” 
apoi își smulse inima 
și-o azvârli în pieptul preacurvitei! 
 

(am privit în urmă și am plâns) 
 
am privit în urmă și am plâns: 
Doamne ce va rămâne după mine 
că eu toate cărțile  
mi le-am jucat cinstit! 
 

(luciu de sabie cu două tăișuri) 
Aureliei 

 
luciu de sabie cu două tăișuri 
palma ta întinsă avea 
chipul buzei prăpastiei 
avea pragul ușii deschise 
prin care am trecut 
ca să te regăsesc pe tine 
schijă a mea 
metamorfozată în fiică 
rătăcitoare  
printre nemargini! 
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(sunt de când Domnul) 
 
sunt de când Domnul 
și-a presărat mila lui peste mine 
când m-a sărat cu bunătatea Lui 

 
 (domnu Bilașcu ? agent Ulise sunt ) 

 
domnu Bilașcu ? 
agent Ulise sunt  
ați venit prea târziu!... 
 
mi s-a dat un răstimp asimetric 
dar eu mi-am ispășit deja 
în lumea mea pedeapsa 
parcă și dumneavoastră 
ați făcut parte din pluton 
dar nu ați tras 
știți 
nu țin prea bine minte 
stau prost cu rememorarea viselor 
dar sigur am încasat 
 
cu un glonț mai puțin 
și acum  
am venit să vă spun 
să nu vă temeți 
că nu v-am dat în gât la autopsie 
pentru că eram mort! 
 

(până și spiritul adâncurilor) 
 
până și spiritul adâncurilor 
a murit totuși la suprafață 
deci 
în concluzie 
nu l-am omorât eu 
pentru că eu 
deși am clonțul de rubin 
n-am zburat niciodată 
mai departe  
de șanț 
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„Prozatorul e un analist pătrunzător al naturii umane care 

nu e străină de naturaleţea ardelenească, în fraze ample în 

care se adună aluviunile memoriei şi conexiuni 

surprinzătoare, montate într-un caleidoscop parodic, al 

gesturilor şi reflexelor unui personaj copleşit de atitudinea 

regnului animal şi vegetal (poporul vegetal!) cu care se 

identifică profesorul de biologie…” 

 

 

 

 

Zilele cenuşii ale unui profesor 
o cronică de Gheorghe Mocuţa 

 

Apariţia volumului al prozatorului Ioan Groşan lansează pariul 

său cu romanul. Un roman al actualităţii care reuşeşte să refacă atmosfera 

vieţii cotidiene sub ceauşism şi să analizeze cu ironie şi sarcasm relaţiile 

„omului nou” cu celelalte tipuri umane. O radiografie satirică a ultimilor 

ani comunişti. Trebuie să remarcăm că autorul a mai avut o tentativă, 

eşuată, din păcate, de a scrie roman; O sută de ani de zile la porţile 

Orientului  (1992) e o încercare de reciclare parodică a romanului istoric. 

Nutzi, spaima Constituţii e un alt exemplu care a făcut epocă în perioada 

de tranziţie şi demonstrează fascinaţia autorului pentru romanul erotic. 

Manipulând cu dexteritate umorul popular şi satira groasă, moştenită de 

la Caragiale, ardeleanul Groşan a făcut carieră (u)bucureşteană cu 

talentul său de umorist în textele din revista „Caţavencu.” Cert e că 

observaţia fină şi stilul ironic, remarcate încă de la debut de Eugen 

Simion, calităţi valabile pentru proza scurtă (Caravana cinematografică, 

1985; Trenul de noapte, 1989) rămân valabile şi pentru acest roman.  

 Un om din Est se înrudeşte ca tematică şi intenţie cu romanul 

Pupa russa al unui alt scriitor optzecist, Gheorghe Crăciun. Acţiunea 

romanului se desfăşoară în ultimile luni ale comunismului şi conţine 

multe trimiteri la viaţa cotidiană anterioară a personajelor. Acest prim 

volum se termină odată cu izbucnirea revoluţiei la Bucureşti. Personajele 

sunt intelectuali: Iuliu Borna, profesor şi scriitor, Nelu Sanepidu 

(Cucerzan), profesor şi corespondent al ziarului „Scânteia tineretului”, 

Grigore Samsaru, dascăl de biologie, Vianda, medic stagiar, Willy 

Schuster, inginer silvic etc. Romanul debutează cu momentul unei priviri 

retrospective a profesorului Cucerzan, retras acasă în compania unei ceşti 

de cafea autentică şi a unei sticle de şampanie, în ziua când împlinea 30 
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de ani. O zi cenuşie a anilor ceauşişti. Detaliile ne introduc cu subtilităţi 

şi ironie în atmosfera deceniului nouă. În această dimineaţă obişnuită 

când personajele defilează prin faţa ochilor se întâmplă două evenimente 

care îl scot pe personaj din somnolenţă: unu, colegul său Iuliu Borna îi 

telefonează pentru a-l anunţa că antipatica lor directoare a căzut în buda 

şcolii; doi, privirea îi e atrasă de silueta fermecătoare a unei tinere 

necunoscute care traversează strada. Există mai multe planuri care 

compun asemenea unui puzzle acţiunea romanului:primul e planul 

profesorului Samsaru (un văr îndepărtat al lui Gregor Samsa care într-o 

dimineaţă se trezeşte cu ideea năstruşnică de a deveni membru de partid), 

tipul omului îndoctrinat care se adaptează şi încearcă să îşi croiască un 

drum în jungla relaţiilor sociale, dominate de ideologia de partid. 

Urmăreşte înscrierea în partid abia după moartea tatălui său, un 

predicator adventist, care constituia o pată în dosarul aspirantului. 

Situaţia e tragi-comică pentru că personajul ia hotărârea abia cu două luni 

înainte de revoluţie.  

Analiza naturii umane 

 

Prozatorul e un analist pătrunzător al naturii umane care nu e 

străină de naturaleţea ardelenească, în fraze ample în care se adună 

aluviunile memoriei şi conexiuni surprinzătoare, montate într-un 

caleidoscop parodic, al gesturilor şi reflexelor unui personaj copleşit de 

atitudinea regnului animal şi vegetal (poporul vegetal!) cu care se 

identifică profesorul de biologie: 

 „Cu imaginea apartamentului de la etajul nouă pâlpâindu-i 

jucăuşă în minte, îşi luase gradul II, îndeplinise pentru prima oară cu 

clasa la care era diriginte planul la strâns sticle, borcane goale şi dopuri 

de plută, terminase în sfârşit amenajarea cabinetului de biologie, ba chiar 

constatase cu plăcută surprindere că nu mai ejacula atât de precoce, 

rezolvând astfel într-un mod mulţumitor spinoasa problemă a nopţilor cu 

Codruţa. Misterele de nepătruns ale sexualităţii, gândise el. Din 

dulapurile de tablă şi sticlă înşirate pe lângă pereţii cabinetului, superbi 

fluturi de noapte, cărăbuşi grăsulii Melolontha melolontha, rădaşte cu 

cleşti maronii Lucanus cervus  adăstând într-o răstignire ştiinţifică în ace 

de gămălie, iepurele de câmp împăiat Oryctologus, căruia îi cădea mereu 

ochiul drept de sticlă ca şi cum sufletul rătăcitor al patrupedului s-ar fi 

încăpăţânat să respingă la nesfârşit această grefă (…) vulpea Vulpes 

vulpes fixând cu un rânjet etern şi inutil potârnichea Perdix perdix fără 

un picior din dulapul de vizavi, florile sfărâmicioase din marele ierbar – 

toţi şi toate păreau că-l încurajează, că-i spun că e bine, e bine cum 

trăieşte şi ce face, e bine, dom‟ profesor, ţineţi-o tot aşa, noi, 
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reprezentanţii regnului animal şi ai celui vegetal, vă sugerăm că e bine, 

suntem alături de dumneavoastră, tot înainte.”  

 Prin acest personaj pătrundem în psihologia celor care au 

consimţit şi nu s-au opus sistemului, lumea adaptaţilor şi a parveniţilor. O 

altă secvenţă îl prezintă pe Willy, inginerul silvic care descoperă un cerb 

uriaş în pădurea din vecinătatea oraşului, declanşând comedia unei 

vânători a preşedintelui, amator de trofee. Profilul său moral e acela a 

unui turnător, un individ compromis din cauza slăbiciunilor pe care le 

exploatează sistemul: chefuri, băutură, jocul de pocher. El va deveni 

involuntar unul din expeditorii telegramelor de felicitare către secretarul 

general al partidului. Însemnările erotice ale lui Nelu Sanepidu reprezintă 

o altă secvenţă pitorească şi satirică a romanului. E vorba de cuceririle 

profesorului-reporter; el îşi propune să găsească în amor, printre 

cearşafuri, „fiinţa aceea care exprimă într-un spaţiu dat fizionomia, 

chintesenţa acelui loc, spiritul lui, fie el un spirit nu prea elevat.” Un fel 

de spiritus loci. Ele sunt: Saveta de la intreprinderea „Progresul” din 

Făurei, şvăboaica Annelise din Sighişoara care urmează să plece în 

R.F.G., Mariana din cartierul Militari, Tiţa din Zalău etc. Din roman nu 

putea lipsi scena întâlnirii scriitorului Iuliu Borna cu ofiţerul de 

securitatea care îi atrage atenţia asupra aluziilor pe care le face - în scrisul 

său subversiv,- la regim şi la conducător. 

 

Relaţii secrete, pariuri relansate 

 

 De fapt, invenţia lui Groşan e un joc al autorului de-a literatura; 

tot ce scrie personajul său Iuliu devine viaţă, realitate. E aici, fără 

îndoială, o parafrază a puterii celui care se opune sistemului. O putere 

intelectuală, o strategie a gândirii compensatorii, salvatoare. Procedeul ne 

aduce aminte de viaţa programată de personajele unei nuvele mai vechi, 

Marea amărăciune. Concurenţa pe care viaţa o face literaturii nu îl 

împiedică pe protagonist să provoace viaţa cu mijloacele şi cu 

parafrazele, cu eroii şi cu parabolele care îi stau la îndemână. Re-scrierea 

vieţii sau, în cazul său, pre-scrierea ei. E ceea ce-l determină pe criticul 

Nicolae Manolescu să afirme, în Istoria sa, că „tema secretă şi esenţială” 

a scriitorului e tema literaturii. De unde şi sugestia unui personaj din 

aceeaşi nuvelă, că lumea stă pe o carte. De unde şi metaliteratura pe care 

o promovează şi postmodernitatea demersului său. 

 Relaţia intimă cu literatura îl determină pe autor să întreţină 

misterul în jurul unor personaje (Iuliu, Vianda) şi să creeze o tensiune 

conflictuală, asemănătoare cu cea din romanele poliţiste. Fără a renunţa 

nici un moment la intenţiile parodice şi satirice. Parodia intertextuală 
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creează şi în acest roman o seamă de aluzii savuroase, raportându-l pe 

narator sau personajele, la situaţii parabolice: 

 „Ca orice provincial în subconştientul căruia se amestecă în doze 

imprevizibile admiraţia, invidia şi dispreţul faţă de „Centru”, de Capitală, 

aveam despre Bucureşti, despre structura sa umană profundă reprezentări 

mai degrabă livreşti şi, desigur, depăşite. Căci viziunea mea rămăsese, ca 

să zic aşa, cam interbelică, de vreme ce socoteam că lumea bună, „micul 

Paris”, aristocraţia de sânge şi spirit erau circumscrise într-un perimetru 

destul de restrâns şi, în fond, destul de vag, cuprinzând Calea Victoriei 

(unde mi-i imaginam pe Eliade şi Cioran peripatetizând lângă fustele 

Soranei Ţopa), Cotroceniul (cu vila unde locuise, scăpând neverosimil de 

închisoare, Ion Barbu), strada Mântuleasa (tot a lui Eliade, binenţeles) şi 

tufişul de la Şosea unde se împuşcase Urmuz.” 

 Finalul cu suspans al acestui prim volum ilustrează pe deplin 

calităţile prozatorului şi relansează pariul  lui Ioan Groşan spre un alt 

orizont: devenirea omului nou în postcomunism. 

 

*) 

   Ioan Groşan, Un om din Est, Editura Noul Scris Românesc şi Editura 

Tracus Arte, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Am scris această cronică literară înainte de a afla vestea cumplită a 

colaborării lui Ioan Groşan cu securitatea. O parte din mine rămâne 

totuşi solidară cu victima, un om care se întâmplă să fie un scriitor 

talentat. Îmi pare rău pentru omul de sub vremi, îmi pare rău că 

sechelele „omului nou” întunecă imaginea scriitorului.  Dar sper ca în 

timpul pe care îl mai are la dispoziţie,  scriitorul să-l reabiliteze pe om.   

(Gh. M.) 
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Poezii de Cristian Apostol 

 
 

 

 

Se Primăvăra 
 
l-au percheziţionat de smocurile ierbii şi – cumva - 
vreun pumn de apă 
dac-ar fi avut la piept sau în şosete dosită 
lucerna?! doamne! oare ar fi putut ascunde bulgări pitici 
de sare ştiţi dvs. unde… 
 
dezbrăcat, niciurmă. 
 
au chemat un locotenent s-administreze mirarea: 
pielea în jurul gâtului înşira snobismul unui 
bibelou. şi totuşi febra lui musculară se putea frământa, pusă 
la cuptor şi crescut tot ogorul, arat, din spate. 
“avem de-a face c-o scenografie, snopiţi jobenul în…” 
 
s-au întrerupt urechile ciulite de ochii lui împachetînd 
să viziteze cealaltă emisferă a capului 
fără picior de microfonie genunchii au anunţat în cor 
cum moartea organizează pentru albastrul turist al privirii lui 
un tur imediat. gratuit. 
 
tremura şi kaki-ul generalului ce nu primise încă 
vestea 
n-au îngăduit sângelui strâns încă vestă în jurul coastelor 
să se deşire, s-a bâlbâit: “au u top si ie” 
 
stropi organizaţi imens de o ploaie barbară au alungat 
sau ucis pământul minor rămas în plug, pe grapă 
pe sub tivul unui nailon ţesut cort de 4 soldaţi cu mâinile ridicate în 
absenţa rugăciunii o retină a doctorului s-a nămolit în metalul tot mai 
dezbrăcat de nori în timp ce cu cealaltă nici sprâncenele oricât de sus 
nici ridurile oricât de-adânci nu puteau desface niciuna din cele patru 
ferestre 
ale jugului 
 
de gâtuirea inimei! 
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“Recviem pentru un vagabond înghețat” 

titlu și muzică: Oedip Piaf 
 

batistă lui de cărămidă 
și vene asfaltate-n termometru 
ce frig, prin bezna plină 
în negrul unghiilor de fetru 
 
avea retinele împotmolite-n Venus 
curgea din el un frac electric 
vagabondase ateneul pe-ntuneric 
natură moartă și-un arcuș în plus 
 

Azi-best 
 
a plecat să ducă gunoiul şi 
nu s-a mai întors 
pe tobogan şi-a dat duhul cu gura-n jos 
cum faci cu sacul menajer: să nu-ţi superi vecinii 
să nu chinui femeia de serviciu 
 
avea mărunt prin buzunare să nu 
dezamăgească “trecătorii” 
şi un dop la piept să 
fie cărat cu pet-urile 
 
s-a făcut curat în casă. 
cercul ninge 
 

Duor 
 

coase-te în franjurile astea umede 
aşa ca-ntr-o lene a liftului din fostul teatru 
naţional nu te lua după ocru nici după 
ochiul încercănat peste încheietură 
 
ia-mă de mână! 
 
şiroim puţin pe text că nicieu nu 
înţeleg ce s-a scris pe-aici când ţesăturile 
îşi păstrau firul roş‟ sub piele. daaa avem timp 
stai liniştit nu se 
răceşte 
 
aşa, hai: 
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copitele aristocraţilor torc iarba şi- 
n urmă portativ nămolul sub clape 
 
pian, cum să nu! 
obidiţii păşesc în cheia sol 
dat cu var că-s tibii publice 
şi nu căruţe cumva omida 
 
la gleznă 
puturoşii vor mulge salivă după 
ce frunza să fie arestată! notele 
puse la prins chişleag lobotomizaţilor 
 
iar cui i se deretică prin casă caş a-ntâia din 
folclor interpretat la sudoare 
 
umbra muritorilor* 
 

*puchinilor 
 

3 icnete 
(featuring pentru Oedip Piaf) 

 
 

verzi cum deasă piatra 
pace în genunchi la poale 
munte plajă beregata 
vomitînd nisipul moale 
 
hai în parc culori o frunză 
vânt spășit în drumul care 
nu-i copac, răsuflă-n pânză 
ofilirea broască n-are 
 
s-a născut oglindă regilor 
legănat țipa un epigon 
corzi buchet depuse-n cor 
din chitară torc și abandon 
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“ … ” 
 

“toți oamenii care au vie cred în Dumnezeu” 
(Nomansland, 30-31 Octombrie) 

 
unde se despart copitele 
și bălegarul se-a lene 
la drumurile lungi acolo 
(sch)izopren șira spinării 
 
iarba-ți intră-n ochi 
am văzut atâtea microcipuri 
 
și-a răsucit privirea 
*umărul găleții 
avea toate, toate visele împlinite 
 
fiule, din ogorul acestor 
genunchi mergi, te scamă 
deszăpezește coada de muște 
(să-n cerc pictura) 
și pitrocește lunea aceasta! 

 
*peste (didascălîe) 

 
L 

 
acum scrie o pară 
te-alergau cu toții în frisoane 
la tălpi m-am născut arcaș 
aminte cum se mângâiau fântânile 
otrava mea în piele de găină 
 
și-acum în tremur sprijin 
un toiag bucată 
din despărțirea apelor genunchi 
spre blond i-a-nconjurat 
asfixia 
așa, liber m-am așternut nisip 
în buza cea mai stacojie 
 
cădeau meteoriți de sete 
și-n burta frigului ți-am 
născocit o pălărie 
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„mă tot gândesc prin gândurile altora/ că umbra e-o 

dădacă bună/ și numai ea ea cea care mă leagănă prin 

carnea moartă/ pe buletinul meu deja e înregistrat un 

altul/ cu aceeași meclă, dar ceva mai breaz/ ciudat, îmi 

poartă până și amprenta destinală/ se spune că ar fi un 

drac c-un secol și ceva mai tânăr/ mai violent și chiar 

barbar/ c-ar fi dispus să-mi seducă umbra/ deposedându-

mă până și de draga mea dădacă” 

 

 

Lucian Alecsa și odiseea iovică a mântuirii 
 

un eseu de Ion Roşioru 

 

Într-un interviu acordat publicistei Andra Rotaru, în exclusiivitate 

pentru AgentiadeCarte.ro, poetul Lucian Alecsa spunea: „Autorul are 

obligaţia de a pune la dispoziţia cititorului întreaga poză a fiinţei sale, nu 

numai partea raţională, ci mai ales partea ascunsă, cea a frământărilor. 

Un alt aspect nociv pentru poezie este promovarea autobiografismului 

schilod, plin de inserţii abjecte, supus unui crochiu fals. Atenţie: poemele 

construite în această ecuaţie sunt incitante şi sclipitoare la prima atingere, 

numai că ecoul lor peste timp va avea o rezonanţă metalică, sâcâitoare 

pentru un suflet sensibil.” 

Din același interviu aflăm că la 31 ianuarie 2007, poetului i s-a 

diagnosticat un cancer rino-faringian. La aflarea veștii, Lucian Alecsa a 

intrat într-un dialog intens cu moartea. Astfel, precizează el, jurnalul 

poetic al stării-limită din lunile care au urmat au devenit cartea de poeme 

intitulată Viață mahmură și neagră, apărută la Editura Brumar 

(Timișoara, 2011). Poemele, cincizeci la număr, se centrează pe un miez 

epic și pun în scenă lirică ample desfășurări de fastuozitate încrâncenată. 

Realul și virtualul, existentul și posibilul, viața și moartea se dispută și se 

uzurpează reciproc, eul poetic căutându-și și aflându-și identitatea la 

frontiera alunecoasă și perpetuu evanescentă dintre lumină și umbră, 

speranță și disperare, împăcare cu destinul și revoltă împotriva condiției 

umane. Discursul poetului conștient că prin fluierăturile sale a „izgonit 

toți dracii din biserici”, se constituie ca pledoarie pentru dreptul la 

fantezie și la vis, chiar dacă „e-o toxiinfecție onirică în univers” (p. 8). 

Ca altădată Baudelaire, poetul își descoperă natura duală și 

cultivă părtinitor zona generatoare de poezie: starea de visătorie și nu 

luciditatea, demența și nu rațiunea, somnul și nu trezia. Poetul e damnat 

la a exacerba răul ființial, de aici până la a deveni adeptul unei estetici a 

urâtului nemaifiind decât un pas: „dar vai,/ dincolo de vis doar tulburarea 
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minții ce mai naște monștri/ pitici schilozi cu capete de ceară/ pe care-i 

îngrijesc cu râvnă eu cel fără trup și fără suflare;/ îi spăl cu mâl pe față, îi 

țesal cu spini de laur pe cocoașă/ să fie mai urâți ca moartea/ ca nu cumva 

să-mi trezească din somn visarea/ să mă întorc precum dementul cu 

propiile mele gânduri” (Toxiinfecție onirică, ). Conștiința morții 

iminente intensifică gradul de sinceritate și-l face pe cel condamnat 

prematur la pieire să-și pună întrebări capitale, să-și vadă nu odată 

credința clătinându-se. Cu deznădejde existențialistă, muribundul își 

valorifică toate resursele luminoase din propria-i ființă (smocul de soare 

din găoacea minții, nervul optic al lumini, capilarele luminii crepusculare 

etc.). Într-o lume în care viziunile mitice se degradează galopant, poetul 

se simte în mediul lui printre monștrii născuți de somnul rațiunii. 

Evoluția personală e una care-l duce pe poet spre ipostaza demonică a 

eului: „mă tot gândesc prin gândurile altora/ că umbra e-o dădacă bună/ 

și numai ea ea cea care mă leagănă prin carnea moartă/ pe buletinul meu 

deja e înregistrat un altul/ cu aceeași meclă, dar ceva mai breaz/ ciudat, 

îmi poartă până și amprenta destinală/ se spune că ar fi un drac c-un secol 

și ceva mai tânăr/ mai violent și chiar barbar/ c-ar fi dispus să-mi seducă 

umbra/ deposedându-mă până și de draga mea dădacă” (Sunt o epavă,). 

Între spirit și materie se dă o luptă înverșunată, poetul însuși simținându-

se cu acuitate teatrul acestui război desacralizat și prăvălit tot mai mult în 

derizoriu și-n parodic: „mereu se războiesc tâlharii sufletului cu lutul de 

pe oase/ se coșcovește cerul când Moartea pre Moarte calcă/ în vâlvătaia 

nopții doar vameșii cer șpagă/ câte un ochi, câte o ureche sau chiar câte o 

frunte cu gânduri plină/ se face bișniță pe față fără ca Dumnezeu să 

intervină” (Sânge cald). Sentimentul morții autenticizează sufletul și-l 

proiectează pe cel incriminat în stări atavice nu o dată zeificatoare (v. 

Gravură). Moartea injustă și presantă îl înrăiește pe cel care insistă, prin 

ironie și sarcasm, s-o țină la distanță. Testamentul poetic pare o 

reinscripție a celui eminescian din Mai am un singur dor, ornat, în plus, 

cu elemente de recuzită satanică macabră: „nu voi mormânt bogat/ nici 

cruce și nici pom împodobit/ doar moartea singură să mă bocească/ în 

rochie de stambă neagră fără trup/ să văd toți îngerii din rai prin ea/ 

bezele să-mi trimită vântul după fiecare viață/  să mă prefac gemând, de 

fapt să chicotească dracu-n mine/ să-mi trag silențios cuvântul pe 

amnarul fricii/ să nu-mi trezesc cumva urmașii și nici strămoșii din 

infern/ vreau doar să fiu un of adânc brăzdând prin ceață/ un cuib de cuc 

pentru o eventuală nouă viață” (Am vrut). 

Întâlnirea cu dublul astral constituie un moment de apogeu în 

starea de autenticitate prilejuită de vecinătatea extincției care acutizează, 

totodată, conștiința dualității (Mi-a fost dat) ori a alterității diametrale pe 

axa Binelui și a Răului, simțurile se ascut, iar capacitatea de a-i înțelege 
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pe cei din jur e în creștere (Am fost). Această întâlnire sau rocadă  cu 

alter ego-ul rimează cu închiderea cercului vital, după o perindare 

destinală prin univers, în increatul unde întâmplarea optează pentru a 

doua oară în numele insului gemelar. Sadismul și mila coexistă într-unul 

și același suflet. Poetul calcă cu moartea pre moarte spre a accede la viața 

veșnică, preocuparea sa de căpetenie fiind acum să nu atragă încă o dată 

atenția și interesul celei cu coasă. Un singur strănut ar fi de ajuns spre a 

se deconspira, nu altfel decât iedul din cunoscuta poveste a lui Ion 

Creangă (v. Strănutul morții). 

Cât timp traversează starea de boală, poetul are visuri incerte și 

premoniții suspendate la mijloc de rău și bun, cum ar spune Ion Barbu (v. 

Coșmar). Poemele lui Lucian Alecsa se constituie ca tot atâtea 

radiografii ale stării de coșmar, de scufundare în tenebre claustrante. 

Păsări de tot felul îl devorează ca pe  pradă fără scăpare. Mirosul de 

parfum mortuar ia în stăpânire toată plaja mării. Pestilențialul face aerul 

irespirabil (De atâta heroină). Pe fondul degradării corporale pricinuite 

de boala incurabilă, eul poetului se simte captiv ân sine, nu altfel decât 

vietățile junglei în cuștile de la grădina zoologică (Viață lungă la 

grădina zoologică, O veste din ceruri). Părțile corpului și organele sale 

interne se autonomizează, ca în celebrul tablou al lui Pablo Picasso și ele 

devin elemente ale unui decor uman atins de morbul dezintegrării, al 

alienării și al unei vulnerabilizări împinse până la ultimele sale limite. 

Melancolia are aici un rol întregitor. Totul stă sub semnul devorării de 

către păsări (vulturi, corbi, ciori, bufnițe, hultani etc.), al hărtănirii de 

către animale prădătoare (lei, tigri, câini turbați, lupi, hârciogi etc.), ros 

de viermi, supt de lipitori, al vlăguirii, al însingurării și părăsirii omului 

de către Divinitatea  ce-i face concesii Celui Viclean, al întețirii gerului 

apocaliptic etc. (v. Noapte mahmură și rea). Regnului animal i se 

asociază cel uman degradat: nebuna satului, nimfomanele, cerșetorii, 

leproșii, anahoreți indeciși  dacă să se dedea sau nu la profeții, bețivii 

cirotici din cimitire, anatomopatologii cleptomani, chiorul satului sau 

marele ciclop, hoașca în doliu, milităreasa neagră, boschetarii ce calcă-n 

picioare sufletul abandonat al poetului ș.a.m.d. Iată, spre exemplificare, 

finalul poemului Nebuna satului: doar sufletul i se mai vede/ e un ghiol 

adânc în care înoată tot felul de lighioane/ tulburând până și norii 

alunecați în apă/ la câțiva ani nebuna apare din nou pe ulițele satului/ sub 

chipul unui câine ciclop/ mușcând cu nesațiu din luna albastră/ pleoștită 

ca o gelatină pe fereastra dormitorului meu/ de fapt biata ființă se hrănea 

cu ultimul vârcolac/ ce-mi fusese predestinat să mă slujească până la 

bătrânețe.? Cât de simplu a fost să devin într-o bună zi chiar eu nebunul 

satului (pp.52-53). Bilanțul corporal pe care și-l face periodic poetul aflat 

pe patul de suferință e din ce în ce mai alarmant pe linia degradării și a 
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disfuncționalității. Toate părțile componente sunt în regresie perpetuă: 

mâinile devin niște cioturi de sare, umerii refuză să mai germineze aripi, 

picioarele refuză să-și mai facă simțită prezența, sufletul e și el „zdrelit 

până la sânge”, capul a ajuns „o umflătură a nimicului”, măruntaile au 

fost oferite benevol viermilor etc (v. În spatele vieții). Poetul își 

ponegrește fără scrupule sufletul care pe toată durata cât a fost găzduit în 

corpul de lut a dat dovadă de enormă ingratitudine și nesăbuință, fiind 

socotit la fel de odios ca trupul pe care l-a boicotat. Crizele identitare 

sunt frecvente pe fondul dezintegrării trupești și sufletești pricinuite de 

boală și de sentimentul tot mai acut al morții iminente. Privind-o în față, 

sfidând-o sau bagatelizând-o, arătându-i că nu se teme de ea, poetul 

ajunge să-și îndrăgească moartea, plonjarea din Thanatos în Eros 

apărându-i ca firească: „opinteala de-a căra în permanență moartea în 

cârcă/ nu mă scutește s-o îndrăgesc ca pe-o logodnică fermecătoare” 

(Melancolia). Saltul poate fi și-n sens opus: nimfomanele din poezia 

omonimă, întocmită  cu motive vizuale și olfactive din lirica 

baudelaireaneă, pot dezbrăca până și moartea. Însă poetului având drept 

soră de cruce moartea și fiind bântuit de gândul sinuciderii îi vine greu, 

totuși, să cedeze în fața absenței a cărei hemoragie nu poate fi stopată 

ușor (Absența). Spectacolul macabru  e transpus, cu exces de detalii, în 

cheie erotică, respectând toate etapele actului sexual, de la preludiu la 

orgasm și somnul reconfortant în mrejele uitării (v. Moarte sexoasă). 

Textualizarea ființei prin depănarea de povești constituie o 

modalitate propice pentru poet de a se refugia, fie și temporar, din fața 

morții. El și-a lăsat somnul ciugulit până la măduvă de cuvinte. „Trăiesc 

în moarte ca-ntr-n basm nordic” spune undeva poetul îndrăgostit de 

Anderson. În alt poem, Ziua desfrunzirii măslinului, poetul aduce 

corecții parodice la mitul Genezei a cărei reinterpretare mustind de umor 

amintește de Marin Sorescu care adoptă un ton badin atunci când 

vorbește de lucruri dintre cele mai grave. Poemul Înfrigurare e o altă 

parabolă ludică, întru totul antologică, replică la capodopera argheziană 

De-a v-ați ascunselea, cu specificarea că regulile jocului sunt expuse aici  

de fiul cel mic. Marea plecare nu e una definitivă și irevocabilă, ci doar o 

misiune de recunoaștere pe celălalt tărâm: ”pe semne că morții își trăiesc 

extazul/ mă caută cu insistență printre cei vii/ când îmi pierd răbdarea îmi 

pun în piept/ o fotografie de când eram tânăr și la trup curat/ și plec pe 

lumea cealaltă în recunoaștere/ depinde ce noroc voi avea/ surghiunul 

poate dura o mie de ani/ sau cât ai trage un fum de țigară/ important e să 

crezi că ești duplicat/ și că moartea doar te reciclează”  (Personal). 

Demonul ține, în poemul Din gura humei, un discurs în fața lui 

Dumnezeu pe care-l roagă să i-l cedeze pe cel ce tocmai s-a săvârșit din 

viață. Argumentele lui în a și-l aroga pe păcătosul proaspăt răposat devin 
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convingătoare de îndată ce se asociază cu promisiunea reintegrării celui 

dus în regnul animal, vegetal sau mineral. Trecerea în celălalt, omul 

fiind, după cum o afirmă poetul în interviul citat la începutul acestor 

rânduri, o ființă gemelară, e totalmente disconfortabilă. Într-o viață 

viitoare, individul pașnic și ascultător întru Domnul urmează să-și 

retrăiască, ca și cum și-ar plăti o datorie de onoare, alter-ego-ul regăsit și 

recuperat cu tot ce are în el mai întunecat: „mi se spune că-s tocmai eu în 

formele uitate-n iad/ de însuși Dumnezeu când mi-a trasat destinul/ nu 

cred în voci fără de gură, nu cred în vieți fără măsură/ mă simt trădat de 

propria-mi identitate/ nu mai sunt eu cel ce duceam din greu în spate/ 

sosia  fratelui meu plecat nițel în moarte” (Visul de miază-noapte). 

Viață neagră și mahmură, adevărată odissee a mântuirii, e cel 

de al optulea volum de versuri al poetului Lucian Alecsa a cărui 

bibliografie numără și trei romane bine primite de critică și el 

consolidează un nume de rezonanță în literatura română actuală. De o 

mare și incontestabilă densitate metafizică, volumul de față este o 

aplicație strălucită a unei profesiuni de credință relatată cu extremă 

claritate de însuși autorul în interviul citat la începutul acestor rânduri: 

„Omul este o ființă gemelară. Dumnezeu e cel ce ne trasează aria 

destinală: suntem aruncați în vâltoarea vieții pentru cunoașterea fratelui 

geamăn, în momentul în care îl simți pe aproape poți spune că te cunoști 

îndeajuns de bine pe tine, așa că îți poți cere și dreptul la identitate”.  

Tema morții i-a preocupat pe artiștii din toate timpurile, însă 

nicicând ea nu a fost abordată cu atât aplomb ca în Evul Mediu. Până în 

secolul al XVI-lea mormintele erau ornate cu imagini hidoase de cadavre 

goale și putrezite, dar un efort de imaginație spre a vedea cum aceste 

relicve umane devin țărână și apoi flori nu se face. Boetius atrăgea atenția 

contemporanilor săi că trebuie să-și închipuie ce se află sub pielea femeii 

frumoase: sânge, secreții seboreice, salivă, fiere, fecale etc. Doar 

corpurile sfinților nu intrau în putrefacție și nu se lăsau devorate de 

viermi. Regilor și episcopilor li se fierbeau cadavrele până ce carnea se 

desprindea de pe oase. Carnea și măruntaiele erau îngropate imediat, însă 

oasele doar după ce le sosea sorocul. 

Lucian Alecsa regăsește această tradiție macabră medievală, dar 

discursul său de coborâtor curajos în subteranele ființei nu e nici bocet 

despre scurtimea vieții nici jubilație despre mântuirea sufletului, ci 

acceptare senină a condiției umane. Ironia  stoică și zâmbetul sarcastic al 

poetului duce la exorcizarea spaimei de moarte, ceea ce nu-i deloc puțin 

lucru, sublimarea durerii în și prin poezie fiind una totală și care se cere 

aplaudată ca atare. 
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„Of, şi cât de mult îşi mai doreau moldovencele unirea cu 

patria mamă, mulţumindu-se deocamdată cu strecurarea în 

patul lui, bine ghidonate de K.G.B. De cât microfoane în 

perete, mai bine la discreţie fete. Vodca prin franşiză 

diplomatică nu ajungea, aşa că Galben se aproviziona şi cu 

un basamac, de o tărie şi puritate, de-ţi lua gura foc. Bejan a 

fost aruncat tocmai unde a înţărcat Mao iapa, dă-i cu 

„Trăiască tovarăşul Mao!”, dă-i cu un mao-tai, un rachiu 

rar de orz, chinezărie erotică subtilă, care tare-i plăcea soţiei 

portarului, atunci când ambasadorul îl trimetea pe păzitor cu 

câte o delegaţie de activişti sindicali să vadă zidul 

chinezesc.” 

 

Revederea 
o proză de Constantin Ardeleanu 

 
 Ce dulci sunt revederile cu fosta iubită, cu promoţiile de liceu şi 
facultate sau cu foştii colegi de serviciu! Se deapănă amintirile la umbra 
unei sticle de bere, se minte spectaculos „dragă, nu te-ai schimbat de 
loc”, se pomeneşte de graba unora de a fi trecut  Dincolo în luntrea lui 
Caron. Desigur că „meeting”-urile cele mai surprinzătoare, care pentru 
oricare dintre participanţi pot fi ultimele, sunt cele ale foştilor colegi de 
serviciu ajunşi la pensie, cum bine zicea un cinic „acest inevitabil 
concediu premortal”... E atâta gâlceavă, conflicte de interese, faulturi de 
neuitat(de iertat, nici atâta) în cadrul unui serviciu, încât după ce dai 
petrecerea de adio, cu sărutul din urmă ipocrit, ocoleşti o vreme adresa 
fostului loc de muncă, de parcă ai fi scăpat de un blestem. Nu lipsesc 
evocările în registrul grav: „am un avut şef, fir-ar mămiţica lui a 
dracului”. „De ce biata maică-sa?”  – e încă o disipare a responsabilităţii 
la români. 
 Odată pe an, cei 7 colegi din cadrul compartimentului 
„Intoxicări” a unui vag serviciu de (dez)informaţii se întâlneau la bomba 
de cartier „Parastas” la Vest(obsesiva lor preocupare, comportamentul 
Vestului?!) de cimitirul Ghencea Militar, la o azvârlitură de bulgăre de 
pământ de viitoarele lor locuri de veci, la care le dădea dreptul austera 
servire sub arme. 
  – Iar a apărut curcubeul, îşi frecase mâinile a satisfacţie şeful 
bodegii, cândva ciripitor nebugetar al unuia dintre ei(fiecare îşi serveşte 
patria după posibilităţi). Iar se varsă butoiul cu amintiri şi mai cotizează 
şi înstelaţii ăştia la nivelul de trai păcătos al clasei de mijloc. Sticlele de 
vodcă puse din timp la rece, după primirea de la omul de legătură al 
codului „Zamfir, extremă stângă”(o fostă aripă la Steaua, cu fulgerătoare 
sprinturi spre şpriţ şi poartă, exact în această ordine). Vodca, tăria foştilor 
ofiţeri de formaţie informaţie, contrainformaţie, deformaţie, fuga marş în 
formaţie. Vodca sub mantaua  KGB, cum se bea astăzi whisky-ul sub 
raglanul CIA. Gradele cultivau gradele. Pentru nişte profesionişi mereu 
suspectaţi de joc dublu, viziunea dublă care ţi-o dădeau cele 40 de grade 
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mergea ca o mănuşă. Şi apoi de ce să verse urmaşii un strop de tărie în 
amintirea ta, când puteai să faci tu însuţi asta, în deplină păcere şi 
cunoştinţă de cauză, fără zgârcenia de la parastas, unde te pomeneau cu 
false regrete şi pioase banalităţi. Dar de ce curcubeu? Din cauza 
spectrului de nume al celor aşteptaţi la „Parastas”: Albu, Negru, Roşu, 
Galben, Verzeanu, Bleonţ, Bejan. Or fi fost numele lor reale? Ştie-i 
Aghiuţă, la versatilitatea lor nici nu erai sigur dacă ei erau chiar ei. 
Meserie dată-n paşte, cu identităţi false, soţii în două oraşe sau ţări 
diferite şi mai presus de toate o memorie de computer de ultima 
generaţie. Toţi generali cu pensii de peste 1000 de dolari(ca un bonus că 
au atins o vârstă venerabilă, mulţi dintre ei fiind programaţi să dispară 
mai repede-întru optimizarea cheltuielilor şi protejarea unor informaţii de 
grad zero – peste câteva decenii ajunse nişte insipide date comune). Albu 
şi Negru au lucrat la New York, respectiv Washimgton, iar atunci când se 
întâlneau cu reţeaua „de peste baltă”, rădeau după epuizarea ordinei de zi, 
într-un pub discret, câte o sticlă de whisky de „Black and White”, 
omagiindu-şi la modul absolut numele. Roşu şi-a trăit veacul(a zecea 
parte din veac, pentru rigoare) la Moscova şi cunoaşte despre GRU mai 
mult decât despre grupa lui de sânge(cu un gruzin a fost prieten la 
cataramă, amândoi fiind specialişti în „stalinism”). Galben a huzurit-o la 
Chişinău, n-avea handicapul de limbă, ca aproape toţi ceilalţi(ţi se cerea 
să fii devotat, nu limbut), care mai mult o scăldau decât vorbeau în limba 
ţării de rezidenţă. Of, şi cât de mult îşi mai doreau moldovencele unirea 
cu patria mamă, mulţumindu-se deocamdată cu strecurarea în patul lui, 
bine ghidonate de K.G.B. De cât microfoane în perete, mai bine la 
discreţie fete. Vodca prin franşiză diplomatică nu ajungea, aşa că Galben 
se aproviziona şi cu un basamac, de o tărie şi puritate, de-ţi lua gura foc. 
Bejan a fost aruncat tocmai unde a înţărcat Mao iapa, dă-i cu „Trăiască 
tovarăşul Mao!”, dă-i cu un mao-tai, un rachiu rar de orz, chinezărie 
erotică subtilă, care tare-i plăcea soţiei portarului, atunci când 
ambasadorul îl trimetea pe păzitor cu câte o delegaţie de activişti 
sindicali să vadă zidul chinezesc. Verzeanu a hoinărit „sur les grands 
boulevards”, la Paris, şi se mândreşte că a făcut parte din echipa lui 
Caraman, care l-a recrutat ca sursă pe ministrul apărării Franţei. Hernu s-
a ales cu vreo câteva sute de mii de parai, iar Verzeanu cu ordinul 
„Secera şi ciocanul”. Ce fac banii din om...Îi dădeau lacrimile când îşi 
amintea de amorurile sale în interes de serviciu, bien sur, de care dacă ar 
afla Miţa lui i-ar turna în ceaiul contra oxiurilor cianură. Să te iubeşti cu 
cele mai perverse femei din lume în numele dragostei de patrie, 
emoţionant rău de tot, de credea că-i tremură arcul din mâna lui Cupidon. 
Nu există meserie mai potrivită pentru cel cu gustul aventurii, chiar dacă 
şefii te ameninţă, mai în glumă, mai în serios, ba cu pierderea scaunului, 
ba cu scaunul cu rotile, ca în final să te îmbărbăteze că nici varianta 
scaunului electric n-ar fi exclusă. Bleonţ s-a specializat pe Italia, 
înlocuindu-l într-o săptămână pe Rozeanu, care, amărâtul, a căzut la 
datorie. A făcut nişte datorii necugetate la nişte sicilieni, n-a respectat 
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scadenţa şi mafioţii l-au trimis acasă în pardesiu metalic. Şi toţi ar mai fi 
prins câţiva ani de Străinezia, dacă nu defecta nenorocitul ăla de Tihnapa. 
În 24 de ore au fost lăsaţi la vatră, de teama că banditul ăla să nu-i dea în 
gât. O măsură pripită, pentru că dispariţia lor subită, de pe posturile 
acoperite ale legaţiilor româneşti, a constituit dovada imediată a ceea ce 
internele fiecărei ţări bănuie(şi ei procedând la fel). Republică, măreaţă 
vatră, în veci de veci să înfloreşti, de noi suntem la gâtul tău o piatră, ne-
asigură măcar un loc de veci. Toţi pe o linie moartă mai teribilă decât 
însăşi moartea. Nicăieri în lume un imbecil n-a mai comis o atât de 
odioasă trădare, distrugând o reţea de spionaj la care s-a lucrat zeci de 
ani. Plus aneantizarea destinelor individuale ale unor elite de informaţii. 
Varză... 
 –  Dumnezeii mă-sii de Tihnapa, a făcut din noi nişte generali 
băşinoşi, sudui cu năduf Albu, cel care după White House, plus „Black 
and White”, ajunse pe la un serviciu de paşapoarte la Alba Iulia plus turţ. 
 –  Eu n-am ciudă pe Tihnapa. O jigodie pe care au omorât-o 
americanii, după ce acesta a dat totul pe guşă... 
 –   Ce ai Negrule cu bietul de Guşă? – îi reproşă, neatent la la 
nuanţă Roşu. 
 –   Guşa ăluia care a-ntins-o pe uşă în USA,  băi Roşule, nu 
generalul. 
 –  Eu mi-am ierarhizat altfel duşmanii. Câte zile oi mai avea, o să-
l urăsc pe Negru, diavolul în persoană. 
 –   Dar ce ţi-am făcut eu, Galbene, să fiu cap de listă în 
resentimentele tale? 
 –  Măi nenorocitule, îmi permit să ţi-o spun aşa, ca de la general 
la general, nu mai contează stelele, chiar ai uitat că atunci câd ajunsesei 
la DIA şef nu ne permiteai să părăsim camera de gardă, de lângă 
cabinetul tău, nici o secundă şi ne sancţionai cu 10% din soldă dacă 
telefonul ţârâia mai mult decât o dată? 
 –   Băi Gălbejitule, armata înseamnă disciplină, nu bal la Cercul 
Militar. 
 –  Bătu-te-ar Dumnezeu cu palma lui grea, disciplina e una, dar 
tirania şi absurdul sunt cu totul altceva. Din cauză că n-avem voie să 
părăsim sub nici un pretext camera, trebuia să ne pişăm într-un borcan, 
pe care-l evacuam la terminarea schimbului. Nici canibalul ăla de 
Bokassa n-at fi fost în stare de asemenea primitivisme. 
 –  Bine că nu făceai pe tine, interveni Bejan, în hohotul  celorlalţi. 
Nu cumva o fi lucrat la noi şi Bivolaru, ăla cu urinoterapia, că stând cu 
nasul în pişat îţi vin idei? 
 –  Negrule, eu unul, ştiu sigur că voi răsufla uşurat doar atunci 
când te vor coborî în criptă, pe muzica aceea sfâşietoare, iar eu îţi voi 
arunca un bulgăre peste sicriul tău. 
 –  Poate dai tu primul colţul şi atunci nu se ştie  care pe cine se 
uşurează. 
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 –  Nu cred. Prea ai fost blestemat de mulţi ca să nu fii primul 
beneficiar al salvelor de puşti. 
 –  Na, ţi-o spun în premieră, nu-ţi voi oferi această satisfacţie... 
 –  Că-i după tine... 
 – E şi după mine, fiindcă, Gălbejitule, cu bulgărele ăla vei arunca 
după câinii din cimitir, fiindcă eu am lăsat prin testament să fiu incinerat 
la cimitirul „Cenuşa”. 
 – Cu atât mai bine, Negreală, voi fi prezent la incinerare, te voi 
privi cum te strâmbi pentru ultima oară la mine, şi apoi, răzbunat, mă voi 
duce la bodega de peste drum „Mai bine aici decât vizavi” şi mă voi trata 
cu doi mici şi o bere, privind cum fumul va ieşi prin coşul crematoriului. 
Vezi că există Dumnezeu, vei ajunge într-un borcan din seria celor în are 
noi ne uşuram, atunci când eram de gardă la uşa unui şef paranoic. 
 –  Exagerez Monsieur le General Le Jaune, interveni împăciutor 
Verzeanu. Bine că n-am ajuns canibali, că tu ai fi în stare să-l înghiţi pe 
exigentul Negru, numai pentru satisfacţia de a-l vomita, cum spunea, 
cinic, maestrul Emil Cioran. 
 –  Ba i-o spun verde în faţă, Verzene, de câte ori îl întâlnesc. Uite 
şi în momentul în care-mi răcoresc sufletul cu o halbă de bere văd în faţă 
borcanul cu urină. 
 –  Zi mersi că nu era urina lui Negrone, ci a ta. Hai să ne 
împăcăm, încercase şi Bleonţ să aplaneze veşnicul reproş al lui Gălbează 
ăsta asupra prea severului Negru, care acum se târa până la „Parastas” ca 
vai de mama lui şi n-avea cum să mai repare ofensa de altădată. 
 –  Bleonţ, tăcere că-ţi dau peste clonţ. N-am dreptul să-i amintesc 
acestui ticălos, la care am ţinut mult pentru profesionalismul său extra, că 
multe păcate i se vor ierta, dar niciodată umilinţa cu care a tratat nişte 
ofiţeri superiori ai Armatei Române. Şi lui Negru nici nu-i trece prin 
gând să-mi ofere ceva de băut, ca să-mi închidă măcar aşa gura. 
 La fiecare întâlnire anuală, tot mai gârboviţi sub povara 
epoleţilor(prezenţa în ţinuta militară conveniseră a fi obligatorie), înspre 
spartul petrecerii, Galben îş făcea numărul său „Negru”. 
 Şi cum la longevivii armei gradele evoluau de la activi  înspre 
rezervişti, apoi în retragere şi finalmente sub acoperire(de data asta a 
pământului), peste câţiva ani Negru trecu în lumea celor „şi mai drepţi”. 
Cine credeţi că stătea în primul rând, lângă rude, în faţa hubloului la 
crematoriu „Cenuşa”, cu mâna dusă la chipiu, prezentând onorul? 
Generalul Galben. Apoi traversase grăbit strada, comandă pe terasa 
cârciumoarei „Mai bine aici decât vizavi” doi mici şi o halbă de bere, 
privind cu un aer melancolic fumul „Negru” înălţându-se spre cer. Pentru 
prima oară, după treizeci de ani, lichidul acela gălbui făcuse guler la buza 
halbei şi avuse gust a bere... 
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Al. Cistelecan - 60 
 

Destinul unui "acordor de guşe de privighetoare" 
 

Nu am crezut vreodată că şi 

criticii literari adună anii, unul cîte 

unul, precum toţi muritorii de 

literaţi. Mi-am spus, probabil, că 

ei, criticii, sînt precum “instanţa” 

din “Procesul” lui Kafka care a 

ocupat toate zonele obscure ale 

lumii şi de acolo, nevăzuţi, emit 

sentinţe. Dar, deşi dureroase 

deseori, sentinţele criticilor 

(instanţa?) sînt aşteptate în 

“republica literelor” pentru ca 

poporul de literaţi să aibă 

sentimental ordinii în dezordinea 

consacrată a lumii. Poetul o ia pe 

coclaurii limbii şi ai duhului limbii 

şi ai universului paralel, dar vine 

criticul de poezie şi îi arată că şi în 

derapajul cel mai accidental 

trebuie să respecţi anumite reguli, 

altfel te ciocneşti de toţi asteroizii 

plecaţi de niciunde cu destinaţia 

niciunde.     

Un personaj de-al lui 

Nabokov, poet (de fapt o povestire 

autobiografică!) este "gratulat" la 

o recepţie de o doamnă care căuta 

un partener de flirt: "Vai, domnule, 

dumneavoastră aveţi o meserie atît 

de frumoasă şi atît de inutilă! 

Chiar nu vă jenează să apăreţi în 

public între atîţia domni 

responsabili?…". Poetul s-a ascuns 

după o perdea. Mai departe 

doamna a continuat să 

"cotcodăcească" pe această temă, 

cea a inutilităţii poeziei şi a 

meseriei de poet, toţi şi-au dat cu 

presupusul, fiecare "pricepîndu-se" 

bine la acest lucru, iar în final l-au 

izolat pe "inutil" într-un beci… Vă 

închipuiţi, dacă "meseria" de poet 

e inutilă, cît de inutilă e cea de 

critic de poezie…! Adică cum să 

critici o frumoasă inutilitate? 

Apucă-te şi critică răsăritul de 

lună! Apucă-te, dacă îţi dă mîna, să 

critici cum cade, de mii de ani, 

spuma mării de pe capetele mării! 

Sau cîrteşte măcar la două versuri 

precum: "… n-am fost îndeajuns de 

mîndru de tine, doamnă Ortansa/ 

ca Iov m-am îmbogăţit din 

frumuseţea ta…"etc. De asta 

meseria care l-a "consacrat" pe Al. 

Cistelecan, cea de "critic de 

poezie", face parte dintr-o 

categorie mai aparte: frizeri de 

îngeri, acordori de guşe de 

privighetoare, cosaşi prin grădinile 

Raiului…etc. Întrebarea e: ca să fii 

critic de poezie trebuie să-ţi placă 

poezia sau, dimpotrivă, să nu-ţi 

placă? Pentru că ceea ce-mi place 

nu disec! O disecţie pe trupul unei 

femei frumoase credeţi că scoate la 

suprafaţă esenţa frumuseţii? Toţi 

ştim că nu! Ceea ce e derutant, în 

cazul lui Al. Cistelecan, e că de 

biografia lui e legat un debut în 

poezie, undeva prin unul din 

ultimile decenii ale mileniului 

trecut. Regretatul Radu Săplăcan 

mă îmbogăţise, cîndva, cu o 

anecdotă despre Al. Cistelecan. 

Cică erau mai mulţi scriitori, tot în 
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mileniul trecut, într-o crîşmă din 

Cluj. La masa lor, zgomotoasă, a 

venit un puşti şi a cîntat diverse 

cînticele, a recitat poezii. Cică unul 

dintre ei l-a întrebat, ca din 

întîmplare: "Dar o poezie de Al. 

Cistelecan poţi să ne spui?". "Cum 

să nu? a răspuns puştiul, vă spun 

două poezii publicate de Al. 

Cistelecan în Echinox, prin 

1973…! Dar cine nu-i ştie 

poeziile? Pe mine mama m-a 

învăţat…!"(Normal, poanta fusese 

bine regizată de cîţiva prieteni! 

Mi-am imaginat contrarierea celui 

vizat de "poanta" prietenilor!). 

Meseria de critic (de 

poezie) seamănă puţin, totuşi, cu 

cea a grădinarului. Nu poate învăţa 

floarea să crească, asta e treaba ei, 

dar o poate scoate din bălării. 

Nu am schimbat mai mult 

de douăzeci de cuvinte "pe viu" cu 

Al. Cistelecan în viaţa asta. Am 

comunicat doar prin "mailuri", pe 

chestiuni de colaborare 

"revuistică". Dar ca scriitor am 

ştiut că la Tîrgu Mureş trăieşte un 

"cititor profesionist" de poezie, ca 

un degustător de vinuri rare şi dacă 

nu-i poţi trimite "sorturi" cu 

"hologramă", mai degrabă te laşi 

păgubaş.  

Chiar interviul de faţă a 

fost "transportat", dintr-o parte în 

alta, de undele pegasiene ale 

internetului, la întrebările mele 

moldo-balcanice, răspunsurile 

ardeleano-habsburgice s-au legat 

de parcă "ar fi fost de acolo". Asta 

se întîmpla prin martie 2002, însă 

reluarea “la aniversară” a 

dialogului, în condiţiile în care 

lucrurile în jurul nostru au rămas 

într-o exemplară (şi prodigioasă) 

încremenire, mi se pare o chestiune 

care reafirmă justeţea celor 

exprimate sau (doar) sugerate.  

Al. Cistelecan, fericească-

te poezia română! 

 

Adrian  Alui Gheorghe  
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"Optzecismul merită un 

prohod vesel. 

Pentru că  

în urma lui 

rămîne o mare poezie" 

 

 

 

 

Al. Cistelecan în dialog cu Adrian Alui Gheorghe  
 

 "Un stagiu de bibliotecă pe poeţii interbelici “din raftul 

doi” ar diminua mult sentimentul inovaţiei de azi…" 
 

  - Domnule Al. Cistelecan, sînteţi unul dintre cei mai crezuţi critici ai 

poeziei contemporane, o voce autoritară care a făcut, de multe ori, 

ordine în ierarhiile momentului. Cu obiectivitatea dvs. recunoscută, vă 

rog să apreciaţi unde se află poezia românească actuală în raport cu 

Europa ? Dar în raport cu poezia românească din secolele trecute?Dar 

în raport cu potenţialitatea "duhului" din limba română? 

  - Îndurare ori măcar puţintică răbdare, stimabile şi stimate Adrian Alui 

Gheorghe! Astea sînt întrebări pentru un biet recenzent literar? Cu 

asemenea radicale inclemenţe, care m-ar pune de îndată într-o situaţie de 

incompetenţă eroică, vreţi să începem? Sau poate gîndul dvs. (bun, nu zic 

nu) e să isprăvim chiar înainte de a porni? Nu sînt chiar atît de închipuit 

şi nici atît de sclifosit încît să mă aventurez senin, ca şi cum mi s-ar 

cuveni, pe urmele unor asemenea întrebări absolute. Rezon! Pe urmă, 

oricît de flatant mi-ar suna în urechi ceea ce aţi spus, mă simt ridiculizat 

– ori baremi ironizat – de neadevărul lor aproape elementar. Nu ştiu în ce 

măsură sînt “crezut”, dar de “voce autoritară” nici nu poate fi vorba. Toţi 

oamenii (de cultură, dar nu numai) cu care mă întîlnesc, de la prieteni la 

cunoştinţe întîmplătoare, se simt datori, dintr-o pornire umanitară reflexă, 

spontană, să-mi dea sfaturi despre ce şi cum ar trebui să scriu. Credeţi că 

aşa ceva i se poate întîmpla unei “voci autoritare”? Am mai degrabă 

impresia că lumea mă consideră un fel de băiat bun, dar cam neajutorat. 
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Şi, cum unii nu şi-au pierdut cu totul speranţa, încearcă să mă pună pe 

drumul bun. Fireşte, ştiu şi eu că orice sfat neurmat produce dezamăgire. 

Aşa că, de fapt, cam ăsta e capitalul pe care-l strîng eu şi nu cine ştie ce 

glorie a autorităţii. Nici “ordine” prin ierarhii n-am prea făcut. Judecăţile 

mele nu sînt parte a unei campanii ori a unui program. Ele nu vin din 

opţiunea pentru o direcţie, pentru vreo generaţie sau pentru vreo şcoală. 

Partea bună (dacă mi-e îngăduită o astfel de consolare) e că n-am 

prejudecăţi, nu dau “bonusuri” pentru orientare sau apartenenţă. Tot ce-

mi pretind e o “dare de seamă” corectă (în opinia mea, se-nţelege) asupra 

unor cărţi sau autori. Se mai întîmplă, desigur, ca judecăţile mele să nu se 

potrivească în totul cu altele, dar eu nu fac nici coaliţii, nici cruciade 

pentru a-mi impune punctul de vedere. Am, fireşte, “fixurile” mele, care 

se trag dintr-un concept de literatură cu mai mare portanţă spirituală decît 

simpla literaturitate, dar aceste exigenţe sînt transversale. Şi, în plus, nu 

sînt atît de rigide încît să nu-mi placă frivolităţile literare ori sfidarea 

gusturilor şi protocoalelor. Nu prea mă impresionează dacă un autor ţine 

de o generaţie sau de alta, de o modă sau de alta, fie ea şi căzută în 

desuetudine. Cred că el e cu adevărat un “autor” tocmai prin ceea ce nu 

ţine decît de el. Acuma, pentru că tot m-am întins cu aceste precizări, aş 

putea trece peste întrebările propriu-zise, dar veţi obiecta poate la 

procedură. Oricum, nu ştiu unde se află poezia noastră de azi faţă cu 

Europa lirică. Ştiu ceva strict nesemnificativ despre poezia italiană de 

azi, dar nu mă pot folosi de ceea ce ştiu ca de un reper. Singurul lucru pe 

care l-aş putea spune, dar şi acesta dedus doar din “sentimentul interior” 

al poeziei noastre, e că ea şi-a pierdut complexul de retardare, că nu mai 

pare a avea pe agenda zilei problema sincronizării. Poeţii noştri se simt în 

Europa, chiar dacă (eu, în orice caz) n-aş putea spune dacă sînt sau nu 

acolo. Dar poate că sînt, avînd în vedere succesele, mai recente sau ceva 

mai vechi, ale Marianei Marin, Mircea Cărtărescu şi Ion Mureşan. Cît 

despre celălalt raport, cu “secolele” noastre poetice (totuşi, abia două), nu 

cred că e cazul să se dezvolte vreun complex. Sînt, fără îndoială, epoci 

literare mediocre, dar nu-mi pare că a noastră ar fi printre ele. Eminescu 

şi perioada interbelică – singura “de vîrf” – sînt momente exaltate, 

transpuse în cult (cu toate “contestaţiile” care li se mai fac). Însă dincolo 

de norii de tămîie didactică sau de uralele mulţimii, confruntarea 

“creativă” (şi, implicit, critică) cu ele nu mai e una inhibată, veneratoare 

şi idolatră. Poeţii de azi nu se simt agresaţi (necum striviţi) de prestigiile 

de dinainte. Poate că nici nu au, faţă de ele, ceea ce Harold Bloom numea 

“anxietatea influenţei”. Postmodernismul a făcut, chiar şi pentru cei care 

nu sînt postmoderni, mult mai degajat dialogul cu antecesorii. Aceştia le 

par celor de azi nişte colegi cam vetuşti şi, prin urmare, epoca noastră e 

pe cale să impună un complex de superioritate în locul vechii evlavii. 
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Axiologic, pe scurt luînd-o, nu sînt nici semne, nici motive de lamentare. 

Dar că “tradiţia” iradiază, şi încă spornic, în poezia contemporană se 

vede nu numai din strategiile intertextuale (bune pentru a dejuca o 

influenţă), ci şi din ecourile care vin din poeţi evident ne(mai)citiţi. Un 

stagiu de bibliotecă pe poeţii interbelici “din raftul doi” ar diminua mult 

sentimentul inovaţiei de azi. Dar în bună măsură avîntul creativ s-a bazat, 

întotdeauna, pe o inocenţă entuziastă, nu pe o erudiţie blazată. “Duhul” 

din limba română există exact atît cît îl înfăţişează poeţii. Fără ei, “duhul 

limbii” ar fi o frumoasă invenţiune fictivă romantică. 

 

" Criza de cititori e o invenţie sau o frustrare 

venită din visul cifrelor mari " 

 
  - De ce n-are poezia română din zilele noastre cititori? Sînt prea 

"încifraţi" autorii? Prea deştepţi? E analfabet publicul? E prea mare 

confuzia de valoare? La cîţi cititori de poezie (şi literatură română de 

azi!) avem, s-ar putea constitui o Uniune a Cititorilor din România care 

n-ar ajunge, numericeşte, pe cea "a scriitorilor"… În ultima instanţă: De 

ce nu place poetul român al zilelor noastre publicului "larg"? 

- Nu mi-am imaginat că poetul român de azi are un atît de acut “complex 

Păunescu” sau “complex al stadionului”… Dar întrebarea dvs. pare a 

sugera o frustrare dramatică de audienţă. Şi nu personală (asta n-ar fi 

mare lucru), ci categorială. Fie-mi iertată referinţa pe care o voi face 

(pentru că nu sună nobil), dar ea se impune la atîta jale. Ambiţia de a fi 

pe buzele maselor de cititori era o himeră proletcultistă. Visul oricărui 

poet, zicea pe-atunci Mihai Beniuc, ar trebui să fie acela de a avea 

“măcar un cîntec” îngînat de toată lumea. Şi, precum ştiţi, poetul 

proletcultist nu miza pe un public educat, “decadent”, ci pe unul viguros, 

încă pe pragul alfabetizării. Acestuia i-a şi scris poeme. Iar arta acestor 

poeme s-a adecvat nu numai cerinţelor de partid, ci şi exigenţelor de 

înţelegere ale acestui public. Dacă target-ul unui poet e publicul-masă, n-

are decît să se adecveze, ca ziarele. Nu poţi fi însă şi cu sacii în căruţă şi 

cu… Astăzi se profesează masiv “poezia-amică”, poezia care nu-l 

stresează pe cititor nici la minte, nici la suflet. Se vede treaba că nu-i 

destul de “amică”, devreme ce “marele public” stă reticent deoparte şi se 

uită la telenovele. Îmi dau seama că e greu de suferit, pentru un poet, să 

vadă o asemenea paradă mediatică de vedete, dintre care el lipseşte cu 

desăvîrşire (şi absolut pe nedrept). Dar nu e cu totul imposibil nici 

conceptul poetului “de televizor”. Orice public poate fi inventat. Probabil 

cu un preţ, deşi nu-i chiar o lege că succesul e garantat de mediocritate şi 

numai şi numai de ea. Există apoi, pentru fericiţi, pentru canonizaţi, 
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publicul pe care-l creează profesorii, acel capital diacronic de cititori. Din 

păcate, la noi, profesorii nu sînt prinşi în sistemul “promoţional”, sînt, cel 

mai adesea, dispreţuiţi pentru opţiunile lor anacronice. Care pot fi caz 

real, dar nu general. Sînt mulţi profesori “formatori” de cititori, iar dacă 

poeţii vor o relansare spre public, de-aici ar trebui să înceapă. De la un 

pact cu dăscălimea. Pe de altă parte, alarma aceasta cu holocaustul 

cititorilor de poezie e curată fandacsie, o spaimă născocită de oameni 

nevricoşi. Printre tineri există un procent mai mult decît optimist de 

cititori. Oricum, nu mai mic decît în alte vremi.  Cărţile mele (cărţile de 

poezie din biblioteca mea vreau să zic), de pildă, umblă din mînă în 

mînă, uneori pe căi atît de lungi că nici nu mai dau de urma lor. Criza de 

cititori e o invenţie sau o frustrare venită din visul cifrelor mari. Mai 

deunăzi am auzit o voce răstită care voia să scoată poezia de pe lista 

genurilor premiabile, pentru că n-are destui cititori. Pe criteriul ăsta, vă 

daţi seama, Andreea Esca n-o va avea de rivală decît pe Andreea Marin. 

(De altminteri, dacă ele ar scrie poezie, ar avea parte de “public larg”; 

asta ar fi o pledoarie pentru poezie?). Triumful de tiraj nu spune nimic 

despre poezie şi nici despre audienţa ei, care e, ce-i drept, una mai 

discretă, dar nu atît de patetic inexistentă. Judecînd cu ocaua mare a 

audienţei, nici un mare poet român (dar nici străin) n-ar fi trebuit luat în 

seamă. Nu fiţi atît de amărît, poezia va avea totdeauna un public. Numai 

că în cazul ei nu funcţionează conceptul “publicului larg”; cel puţin nu în 

imediat. Funcţionează mai degrabă conceptul “publicului de club”. Dar şi 

revoluţiile s-au pornit din cluburi şi abia apoi au năvălit în stradă. Cîtă 

vreme omul va mai beneficia de suflet va simţi mereu (chiar dacă nu 

toată ziua-bună ziua) nevoia de a lua legătura cu incomunicabilul. Or, 

această legătură i-o poate face doar poezia. (Şi, poate, rugăciunea, dar 

una o presupune pe cealaltă). Aşa, conjunctural văzînd lucrurile, unele 

din cele spuse de dvs. îşi au partea lor de vină în subţierea publicului. 

Există (şi nu doar de-acum) o respingere – de principiu, aş zice – a 

contemporaneităţii. Publicul e precaut, economicos cu eforturile sale 

intelective şi aşteaptă, de regulă, o validare mai temeinică decît cea pe 

care o poate face critica la zi. Aşteaptă, cum s-ar zice, să treacă literatura 

contemporană şi abia apoi s-o citească (în breviar, în ce mai rămîne din 

ea). Dar nu din cauză de incompetenţă ori din pricina ermetismului 

relativ al poeziei. Pur şi simplu lasă lucrurile să se aleagă. E adevărat că, 

de n-ar fi atîta confuzie în judecăţi, critica le-ar putea alege mai repede. 

Dar care critică, m-aţi putea întreba? Critica se face oarecum clandestin 

sau pe triburi şi localităţi. Odată din pricina carenţei de autoritate, de 

carismă, şi a doua oară din cauza difuzării/tirajului revistelor şi a 

interesului pentru ele. Cred că Uniunea Scriitorilor sau Academia sau 

amîndouă ar trebui să facă un abuz de funcţii şi să acorde licenţe ori 
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atestate pentru critici. Şi, în funcţie de calificativul de pe aceste atestate, 

fiecare să aibă în dreptul numelui, asemeni sorturilor de coniac, cinci 

stele sau trei ori una ori niciuna. Nu prea văd o altă soluţie pentru a 

depăşi, global, confuzia. Măcar aşa fiecare cititor ar fi prevenit pe mîna 

cui merge. Nu-i nevoie să-mi spuneţi că…, sper că se vede că-i o 

propunere glumeaţă. 

  -  De ce credeţi că se practică atît de mult tămîierile în "segmentul 

critic" românesc? Să fie vorba de o influenţă venită din ortodoxia 

românească, acea a tămîierii viilor şi morţilor, nediferenţiat, fără o 

minimă evaluare…?  

  - Mă tem că aici avem impresii oarecum disonante. Nu-i chiar un cor de 

osanale la fiecare carte apărută. Nu toate cărţile sînt primite cu salve 

beatificante. Se mai dau ghionturi, se mai practică pişcătura, la nevoie şi 

răstălmăcirea. Criticii sînt însă oameni civilizaţi şi rareori dau chiar cu 

parul. Iar bădărănia nu intră în chimia criticii, care e o artă a 

delimitărilor, nu a resentimentelor. Dar lucrurile nu rămîn nespuse, fie şi 

cu delicateţe. Nu cred că o observaţie promovată galant lasă mai puţine 

urme în conştiinţa unui critic nedispus să se mintă decît una trîntită de la 

obraz. Ion Pop, ca să fac un exemplu, nu va ieşi (pentru că-i e structurală) 

din eleganţa reticenţei sau reproşului, dar asta nu înseamnă că 

observaţiile sale nu sînt mai eficiente (pentru cine nu vrea să se 

ameţească, fireşte) şi mai constructive decît altele, belicos clamate. Pe de 

altă parte, exigenţa de maliţie pe care o pretindeau actului critic toţi 

interbelicii nu-mi pare a fi azi în suferinţă. Mai ales criticii tineri, din 

ultimul val, ştiu bine (de la Călinescu, dar nu asta e important; important 

e că maliţia a devenit un comportament) că “un critic trebuie să fie rău şi 

să muşte” ori măcar “să latre”, pentru că altminteri “mănîncă coloanele 

degeaba”. Călinescu voia să fie temut pentru a fi respectat (şi, apoi, 

pentru a putea convinge), iar această cultură a spaimei şi a sperieturii 

proliferează azi sub penele vioaie. Inteligenţa e prin sine maliţioasă (deşi 

nu sînt convins că, la rîndul ei, maliţia e prin sine inteligentă) iar critica 

trebuie să fie măcar un act de inteligenţă (dacă nu poate fi şi unul de 

înţelegere). Prin condiţia genului, aşadar, imnurile sînt excluse ori măcar 

domesticite. E adevărat însă că nu există carte fără lăudători. Că există un 

sistem de menajamente în critica criticii. De regulă, o carte aşa-şi-aşa e 

dată pe mîna unui îngăduitor, asta chiar şi în revistele mari. În cele de 

casă, ea face, fireşte, carieră de carte fundamentală, fără de care cultura 

română ar fi în primejdie de a pieri ori de a se dezarticula. Îmi vine să-mi 

iau mai în serios propunerea de mai sus. 
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 " Artiştii sînt vizionari chiar şi în postmodernism 

şi pot devansa greoaia societate " 
 

  -   Numiţi - rogu-vă - cîteva dintre cele mai bune şi sigure mijloace prin 

care se ratează scriitorul român (de ieri, de azi, dintotdeauna)… Poate fi 

ratarea sfîrşitul care să încoroneze opera? 

  - Iarăşi mă supraevaluaţi crezînd că pot răspunde la o astfel de întrebare. 

“Ratarea” nu-i întotdeauna descalificantă. Nu scrie Mircea Ivănescu o 

epopee a ratării? Dar cine, înafara lui, ar îndrăzni să-l considere un 

“ratat”? Nu vorbea Faulkner despre “bravura eşecului” şi nu-şi prefera el, 

între propriile cărţi, Zgomotul şi furia tocmai pentru că era “cea mai bună 

ratare”? Fiecare se ratează singur, nu pentru că i-o spun ceilalţi. Pentru că 

ratarea se face în funcţie de propriul proiect, nu în funcţie de aşteptări. 

Un scriitor se poate rata, în propriii ochi, rămînînd pentru noi un mare 

scriitor. (Probabil că un secret sentiment al ratării apasă pe orice 

conştiinţă creativă, în afară de cea a lui Pygmalion; dar vedeţi bine la ce 

trădare dureroasă duce această conştiinţă satisfăcută). Dacă la noi ratarea 

trece drept ceva sistematic, atunci e din cauza micimii de proiect. Sau din 

cauză că acesta e slujit nu de orgoliu, ci de vanitate. Pentru că orgoliul nu 

suferă satisfacţii sub efort, compensaţii nemeritate, pe cînd vanitatea 

umblă după aplauze şi le primeşte oricum. Un orgolios nu acceptă să fie 

lăudat pe nemerit, pe cînd un vanitos e dinainte pregătit pentru flatări. 

Orgoliul e o exigenţă interioară înainte de a fi un păcat şi un 

comportament. Iar pe dinafară poate trece drept modestie, poate fi 

socializat ca modestie. În vreme ce vanitatea dă în fudulie iar fudulia, 

cînd e atacată, se apără elaborînd scenarii de complot şi traducînd totul în 

injustiţii. 

  -  Postmodernismul românesc a devenit, pare-se, o marotă care în 

ultimile decenii a generat un "postmodernism original"… În spatele 

acestui "postmodernism balcanic" s-a ascuns o seamă de scriitori care 

au pus toate neputinţele şi toate ratările pe seama slabei percepţii a 

publicului care a rămas doar… modern. Unde se întîlnesc "omul nou" 

dîmboviţean şi "omul postmodern" de sorginte incertă? 

  - Postmodernismul a ajuns, într-adevăr, la noi un fel de har a-toate-

salvator. El funcţionează infailibil, cam ca spiritul partinic în realismul 

socialist. Ceea ce era pentru Jdanov spiritul de partid, cel care asigura 

condiţia calităţii artistice şi a corectitudinii (politice) a viziunii, a devenit, 

pentru propagandiştii de azi, postmodernismul. Distracţia cea mai mare e 

să-i vezi pe postmoderniştii români, obligaţi la toleranţă de concept, 

practicînd inclemenţe radicale, de tip proletcultist, şi trăind dintr-un fel 

de refulată, dar actualizată, teorie a celor “două culturi”. Numai că azi nu 



103 

proletară şi burgheză, ci postmodernă şi modernă. România e o ţară ce 

încă se chinuie să intre în modernitate. Fireşte, asta nu înseamnă că nu 

poate exista, cum s-a spus, un postmodernism fără postmodernitate. 

Artiştii sînt vizionari chiar şi în postmodernism şi pot devansa greoaia 

societate. Ei merg pe anticipare. E şi normal să încerce să remorcheze 

societatea, să-i impună un aggiornamento şi să se lamenteze de retardare. 

Propaganda postmodernă de la noi şi-a luat însă misia prea în patetic. Ea 

vrea să instaureze o nouă dictatură, dictatura postmodernă, şi lucrează la 

un nou fundamentalism. Fundamentalismul îţi spune (şi apoi, dacă are 

ocazia, te obligă) să fii într-un singur fel. Cine nu e postmodern, nu 

există. Sau, şi mai grav, e caz de patologie a retardării. La o astfel de 

şmecherie bizantină, pusă în folosul hegemoniei postmodernismului, a 

recurs chiar şi un scriitor care n-are nevoie de şmecherii pentru că 

talentul lui e fulminant şi excesiv. Aţi văzut cît de scurt a golit Mircea 

Cărtărescu scena în Postmodernismul românesc, cu cîtă graţie şi 

condescendenţă a trimis într-o marginalitate fără leac tot post-

expresionismul, rămînînd aproape singur în poezia contemporană. 

Postmodernismul va merge, probabil, spre dominanţă şi la noi, dar nu cu 

hei-rup-ul. 

 

"Poţi fi parte dintr-o generaţie pînă pe la 30 de ani. După 

aceea însă e caz clinic, caz de spital psihiatric 

(poate şi literar) să mai rămîi acolo" 
 

  -  Cui a folosit (şi cui mai foloseşte) fărîmiţarea "generaţionistă" şi 

"promoţionistă"? Un fost securist, care se ocupa pe vremuri de cultură, 

mărturisea că această împărţire pe "generaţii" şi grupuscule literare era 

folosită în "procesul de urmărire" ajutîndu-i foarte mult pe cei care 

urmăreau "fenomenul" să-i aibă sub control, ca într-un insectar, pe 

scriitori…! Credeţi că a premeditat cineva acest lucru? 

- Dacă le-a folosit şi securiştilor e o dovadă în plus că a fost un criteriu 

eficient, un criteriu operaţional. Principiul “generaţionist” e, fireşte, unul 

de consolare, bun cînd nu există altul mai abilitat, mai potrivit pentru 

descrierea fenomenului şi pentru ordonarea lui. Şi nu cred că exista. Din 

cauza monotoniei, uniformităţii ideologiei literare, în postbelic nu mai 

există, de fapt, şcoli şi orientări literare. Singura posibilitate de a ordona 

epoca a rămas criteriul valurilor. Generaţiile erau apoi destul de solidare 

şi nu prea se practica difracţia intrageneraţionistă, tensiunea programatică 

din interiorul unei generaţii. În vremuri “normale” o generaţie e marcată 

deopotrivă de frontul exterior, inter-generaţionist, şi de cel interior, 

intrageneraţionist. Dar cum rădăcina ideologică a literaturii trebuia să fie, 

înainte de ‟89, ambiguă ori marxistă, nu încăpea prea mult dialog de 
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programe. Pentru ca locul să nu rămînă vraişte, critica s-a folosit de ce 

putea: de ordonarea pe serii sau generaţii. E adevărat, pe de altă parte, că 

acest criteriu colectivist a fost (totuşi, numai pînă la un punct) în 

beneficiul scriitorilor mediocri, care se şi ţin de colacul de salvare al 

generaţiei. Pînă se afirmă, o “generaţie” foloseşte tuturor; după afirmare, 

numai veleitarilor. 

  -  Aţi înaintat o mediatizată demisie din "generaţia '80". Nu vă e teamă 

că pierdeţi "vechimea literară"? Dacă vă situaţi în afara generaţiei, 

vedeţi mai bine fenomenul care se dezintegrează? Poate că e doar 

reflexul celebrei ziceri: "Vrei să vezi un lucru? Priveşte-l de aproape! 

Vrei să-l cunoşti? Priveşte-l de departe!". 

  - Mi-am înaintat, e drept, alături de Alexandru Muşina şi Virgil 

Podoabă, o “demisie” din generaţie. Nu atît de mediatizată pe cît de 

iritantă. Am primit şi mustrări “logice” pe seama ei, ni s-a spus, cu temei, 

că aşa ceva nu se poate face. Noi am făcut-o tocmai pentru că nu se poate 

face. Şi din cauză că optzecismul devenise o provincie sufocantă, se 

baricadase într-o cetăţuie de autoflatări. Poţi fi parte dintr-o generaţie 

pînă pe la 30 de ani. După aceea însă, am mai zis-o, e caz clinic, caz de 

spital psihiatric (poate şi literar) să mai rămîi acolo. N-am făcut chiar 

atîta militantism optzecist încît să-mi fie greu să mă retrag. Fiind un 

marginal, perspectiva mea n-a fost una de tabără. Cred că, la o socoteală, 

am făcut parte dreaptă, egală, fiecărei generaţii.  

  -  O generaţie, după părerea mea, e ca o crisalidă de fluture care 

autodistrugîndu-se… rămîne. Un fel de "la moartea generaţiei '80 nu 

plînge nimeni". Ce rămîne după "decesul" generaţiei noastre?     

  - Optzecismul merită, într-adevăr, un prohod vesel. Pentru că în urma 

lui rămîne o mare poezie. Şi mai sînt şanse să rămînă şi o mare proză, 

dacă prozatorii vor abandona ideea că datoria lor e să fie nişte torţionari 

ai cititorilor. Şi se pare că au cam abandonat-o, cu Petru Cimpoeşu, 

Daniel Vighi, Ioan Groşan, Alexandru Vlad, Mircea Cărtărescu, poate şi 

alţii. 

  -  Într-un articol din "Ateneu", din 1989, "Moştenitori şi moşteniţi", ca 

o concluzie la o anchetă despre "generaţia '80", articol reluat în 

antologia lui Gheorghe Crăciun, "Generaţia '80 în texte teoretice", 

spuneaţi că generaţia în discuţie nu a asimilat, din diverse motive, 

moştenirea literară… O generaţie, totuşi, care nu asimilează o moştenire 

nu e o "generaţie discutabilă"? Că, pînă la urmă şi Afrodita s-a născut 

din spuma mării…  

  - Ei, cam tot aşa, ca Afrodita, din “spuma” tradiţiei s-a născut şi 

generaţia ‟80. Ea a început, dintr-un exces de euforie inaugurală, printr-o 

respingere neproblematizantă, en gros, a tradiţiei (privilegiind doar o 

anumită continuitate de avangardă). Dar, între timp, jubilaţia negatoare s-
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a mai cuminţit şi azi putem vedea optzecişti trăgînd serios din seva 

stănesciană, ceea ce ar fi fost absolut compromiţător altădată. Trecînd 

frenezia rupturii, ies în vileag, tot mai distinct, elementele de 

continuitate. Numai că optzecismul priveşte condescendent la tradiţie, are 

un sentiment de milă faţă de ea, ceea ce-i dă dreptul să n-o angajeze 

serios. 

 

"Dacă voi scrie vreodată o istorie, aceea va fi  

cea mai scurtă istorie a poeziei româneşti" 

 
  - Fiecare critic literar îşi propune să scrie o istorie a literaturii… 

Regretatul Laurenţiu Ulici propunea chiar o istorie inversă, din 

contemporaneitate pînă la origini, a literaturii române. Cum va arăta 

"Istoria lui Al. Cistelecan"?       

  - Nu cred că sîntem chiar atît de persecutaţi de obsesia suverană a unei 

istorii. (Am bănuiala că ideea unei istorii “inverse” vine din Călinescu şi 

că Manolescu e cel care a dezbătut-o, dar, în fine, nu poliţia ideii, ci ideea 

în sine e importantă). O istorie se scrie, oricum, din contemporaneitate, 

cu gusturile şi conceptele noastre. Dar a pune “materia” în racursiu nu e 

cel mai uşor lucru. Dacă voi scrie vreodată o istorie aceea va fi cea mai 

scurtă istorie a poeziei româneşti. 

  - Credeţi că e nevoie de o "istorie morală" a literaturii române din 

secolul trecut? O reevaluare "la sînge"… Cine o va scrie? Sau tot timpul 

(săracul!) va rezolva şi acest lucru? 

  - Nu ştiu dacă poate fi vorba de o istorie strict “morală”, asta vorbeşte 

cu criterii non-literare. Ar fi, mai degrabă, operă de multiculturalism, de 

mentalităţi. Dar de o revizuire care să ţină cont şi de acest aspect  va 

putea fi probabil vorba. Şi o va face cineva “detaşat” de epocă. Cred că o 

“istorie a compromisurilor” ar fi mai interesantă decît un justiţiarism 

condiţionat, tentat să amestece moralul cu esteticul. 

  - Puteţi face portretul robot al scriitorului român care va lua Premiul 

Nobel? În ce colţ al lumii va fi el rezident în momentul în care s-ar 

produce (să zicem) evenimentul?   

  - Nu-l pot face, îmi pare rău. Oricum, fie va fi vorba de un mare scriitor 

(mare şi pentru noi şi pentru alţii), fie de unul pe care vreo împrejurare 

geo-politică îl va ajuta. Nu cred că va fi important unde îşi va avea 

rezidenţa, deşi dacă va locui la New York ar putea fi un avantaj faţă de 

Piatra Neamţ. 

  -  Ce-i lipseşte literaturii române să fie, să zicem, europeană? Sau 

poate că are (mai ştii?) ceva în plus?   

- Sîntem, totuşi!, o mică literatură europeană. Cred că dvs. vreţi să fim 

una mare. Şi atunci înseamnă că ne lipseşte omologarea. Acuma, fie că 
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nu sîntem omologaţi pentru că nu sîntem interesanţi (ceea ce înclin să 

cred), fie din cauză că limba nu permite, fiind ea prea intranzitivă, fie 

pentru că nu ştim să facem negoţ cu producţia noastră simbolică. Sînt 

tentat să cred că, în calitatea noastră de europeni de mîna a doua, nu 

sîntem suficient de fascinanţi. Nici destul de europeni, nici destul de 

exotici, aşa că stăm aşa, nici în car, nici în căruţă. 

 

 "Limbajul, la români, serveşte doar la disimulare…" 
 

  -  Aţi fost între cei care au semnat pentru o "descentralizare" a 

României ("lui Mitică")… Ce distanţă mai e între Tîrgu Mureş şi 

Bucureşti? 

  - Aceeaşi, dacă nu mai mare. Noi am propus doar o temă spre dezbatere, 

din naivitatea de a găsi o cale prin care România să devină mai 

funcţională. În ideea noastră, localizarea unor competenţe ar fi fost o 

soluţie. Dar în România nu există o cultură a dialogului, a colocviului. 

Aici toată lumea porneşte de la prezumţia de vinovăţie sau cel puţin de 

fariseism. Reflexul e cam de acest tip: “să vă spun eu ce e, de fapt, în 

capul lor”, pentru că legea românească a limbajului disjunge radical ceea 

ce spui de ceea ce gîndeşti. Limbajul, la români, serveşte doar la 

disimulare. Dacă vrei să ştii cu adevărat ce gîndeşti, trebuie să-l întrebi 

pe altul. Complexul dublului limbaj la români face inutilă orice 

dezbatere. 

  -   Cum se vede Moldova din Ardealul "cotropit de unguri"? Se mai 

observă vechea legătura dintre sărăcie şi cultură care a făcut istorie pe 

plaiurile acestea intens mioritice?                 

  - România, în retorica patriotică, e foarte unită, e un monolit. Dar ca să 

ajungi din Ardeal în Moldova – şi invers – îţi trebuie o zi şi n-ai nici 

acum decît două cărări, tot cele pe unde treceau, ancestral, oile. Nu vă 

mai admiraţi pentru sărăcia moldavă şi nu ne mai compătimiţi pe noi 

pentru bunăstare. Ardealul merge în jos în mod temeinic. Cred că se 

apropie de limita aceea de sărăcie în care n-are altă soluţie decît să se 

impună prin vreun geniu. E metoda moldavă. 

  -  Aţi debutat, în 1973, cu versuri. Puteţi să oferiţi "freneticilor" cititori 

ai noştri un poem de atunci sau, poate, unul mai nou? 

  - Doamne fereşte! Cele de atunci erau atît de proaste încît m-am convins 

singur că n-am nici o şansă de a fi, măcar o clipă, cel mai mare poet 

român. Aşa că am renunţat – şi pentru totdeauna. Şi intenţia şi bănuiala 

dvs. sînt nedrepte. 

 

Târgu Mureş – Piatra Neamţ 
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Inedit 
 

 

„Discuţii destule. Crezi că Nichita era în una din zilele lui 

frumoase. Spiritual şi profund, îşi amintea multe. De exemplu, 

vorbea despre faptul că atunci cînd a văzut Pietà a fugit pe 

scări plîngînd, îngrozit de perfecţiunea acelui chip, de 

dumnezeirea acelui chip.” 

 

 

 

 

Aurel Dumitraşcu – Carnete maro 
 

29 iulie 1983 

* 

- Azi e duminică. 31 iulie 1983. vineri seara, deci pe 29, ai fost la revista 

„Luceafărul”, pentru a te vedea cu Cezar Ivănescu. A venit cu întîrziere, 

coborînd dintr-un taxi cu o poetesă grasă (amanta lui, se zice) pe care o 

tot publică, Marcela Mariana Milcu. Venea de la cimitirul Belu, de la 

înmormîntarea lui Teodor Balş. Nervos, agitat în orice caz. Multe minute 

n-ai înţeles ce e cu cenaclul acela, „Numele poetului”. Necunoscuţi. 

Discuţii mai mult comerciale (aranjau un banchet pe la Parc Hotel!), 

oarecum debile. Don Cezar te interpela din cînd în cînd, cu atenţie, 

vorbele lui exprimînd respect faţă de tine. Le vorbea şi celorlalţi despre 

tine, te-a rugat să le citeşti (etc.), dar ai refuzat. Liviu Antonesei 

„scrisese” în „Opinia studenţească” o epistolă către Cezar Ivănescu în 

care îl acuza pe acesta de obsesie a puterii, de încurajare a veleitarilor etc. 

Cezar îl lăudase excesiv pe Liviu Antonesei în nenumărate articole, 

decretîndu-l „cel mai bun poet tînăr din Moldova”. Ranchiunos, Cezar 

Ivănescu a abordat şi chestiunea Liviu Antonesei. Sigur, Liviu nu trebuia 

să scrie acel text, chiar dacă ar fi avut dreptate în ceea ce spunea. Poate 

că un altul ar fi trebuit să-i spună acele lucruri lui Cezar Ivănescu. 

Dar crezi şi tu că-ntr-adevăr don Cezar pariază şi pe tare mulţi veleitari şi 

că, într-adevăr, conştiinţa valorii sale literare îl face uneori şi intolerant, 

hugolian (desigur, nu la volumul lui Adrian Păunescu). 

Don Cezar a spus acelor oameni din seara de vineri că Liviu A. Este un 

„poet mediu”, un „talent steril”, un „dobitoc”, exemplificînd faptul că ar 

promova veleitari cu însuşi Liviu A.; spunea că Laurenţiu Ulici îl 

considera pe Liviu un poet nul şi că el îi luase „apărarea” considerîndu-l 

„excepţional”. 

Talmeş. 

Don Cezar expedia afară pe unii dintre care mai veneau.  
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Se explica mai apoi: „Nu am nevoie aici de securişti, comunişti. Eu am 

42 (parcă n.m.) de ani, nu sînt membru de partid, nu fac nici un fel de 

politică, am jumătate de normă la revista „Luceafărul” etc...” 

Am citit poezii trei dintre cei de acolo. Un bătrîn:... Culman. Absolut în 

afara poeziei. Teribilisme, sintagme blegi, metafore şcolăreşti, rime în 

joacă. Te deranjase răbdarea cu care don Cezar et comp. Au ascultat 

aproape jumătate de oră acele debilităţi poetice. Ai avut tot timpul cît ai 

stat acolo sentimentul că do cezar îngrijeşte o sumă de nechemaţi, de 

simandicoşi ce se fac că scriu POEZIE etc. Sirop şi poezie de la 

Bucureşti?! 

Apoi a citit o profesoară de fizică, Mirela Mitrofanovici. O poetesă, nu te 

îndoieşti. A captat atenţia celor pe care-i respectai. Pe tine însuţi te-a 

impresionat plăcut. De reţinut. Apoi a citit o Elena Bucovină Izbăşoiu. 

Discursivă, nu de neglijat, naivă uneori, promiţătoare. 

Erau multe femei şterse, exceptîndu-le pe două dintre ele. Pe una o 

chema Tatiana Rădulescu, avea un chip realmente delicat, o privire 

mereu speriată (îţi amintea perfect ochii speriaţi ai căprioarelor din 

munţii tăi!), cu ea ai şi plecat de acolo, plimbîndu-vă pe străzi pînă după 

ora 22, vorbind. A vrut şi să citească texte de-ale tale, i-ai dat. Poate vă 

veţi mai revedea. Eşti sigur însă că şi fata asta are o deviere. Ţi-a spus că 

a fost colegă cu Traian T. Coşovei. E profesoară. Are 29 de ani. Nu 

părea. 

De reţinut, dintre cei de faţă: Marius Petrescu (bărbos, simpatic; îl citisei 

şi-ţi plăcuse!), Al. Horia (George Stanca ţi-a spus că e fiul lui Eugen 

Frunză), Maria Cerchez (altă deviată!) etc. Don Cezar ţi-a vorbit frumos, 

rugîndu-te să treci pe la el, să mai vorbiţi etc. 

Ai plecat cu Tatiana aceea, dorind să uiţi sindrofia la care zăbovisei. 

* 

- Pe 30 iulie. Un drum la George Stanca. Somnoros. Îşi petrecuse noaptea 

la parc Hotel cu don Cezar şi ceilalţi. Îl laşi să doarmă după o oră de 

conversaţie. 

* 

- L-ai sunat pe Lucian la Iaşi. Iolanda lui a reuşit. Şi Horaţiu Ioan Laşcu. 

Te bucuri pentru ei! 

* 

- Te duci la Spitalul Bucur la Iolanda Lupescu (Goldring acum). Era cum 

o ştiai. Mămica! Aproape nu crezi. A născut prematur. La 7 luni. Era prea 

fragilă pentru a putea duce pînă la capăt sarcina. Doreşte cărţi. Vei trece, 

speri, mîine. Erau acolo şi Mitică Lupescu si Despina, sora Iolandei. 

Surprinşi să te vadă. Deh! 

* 
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- Cornel Ostahie îţi reconfirmă 

la telefon plecarea de luni spre 

Tulcea-Constanţa. Te bucuri 

pentru acest drum nou. 

* 

- Visezi numai oameni de la 

Borca. Pe Vasile Bîrgăoanu. Pe 

mama, cîţiva vecini.  

Te culci cu gîndul la EA. Te 

trezeşti la fel. E cea mai dragă 

fiinţă sufletului tău. O minune, 

o lume de care te simţi foarte 

legat. Îi duci dorul. Îi scrii. 

Bucureşti, 31 iulie 1983 

* 

- Neti îţi spusese că va pleca 

din Bucureşti în aceste zile. Nu 

ai crezut-o. Aveai dreptate. 

Suni. Răspunde. „Alo? Alo!..”, 

intrigată. Aşezi receptorul în 

furcă. Apoi ţi-e puţin ruşine că 

ai „controlat-o”! N-ai mai făcut 

aşa ceva. 

Bucureşti, 31 iulie 1983 

* 

- Nimic nu-i face mai solidari pe oameni decît naturaleţea cu care-şi 

slujesc opţiunile. 

Bucureşti 

 

ZECE ORE CU NICHITA STĂNESCU 

- Duminică, 31 iulie 1983. În jurul orei 13 suni la Nichita, cum îţi 

spusese. Eşti invitat la domnia sa, îţi spune la telefon că te aşteaptă cu 

dragoste. 

A fost o zi minunată! Dora era îmbrăcată în alb, părea o zeiţă. Nichita, cu 

un mic accident în prima oră (o hipotimie? sau cam aşa ceva; s-a întins 

pe o canapea. Dora i-a dat să bea apă minerală, masîndu-i muşchii din 

jurul cefei), s-a simţit bine toată ziua şi toată seara. Memoria ta idioată ar 

fi vrut să reţină toate vorbele-i profunde, dar, la două săptămîni de la acea 

zi, constaţi că n-ai reţinut foarte multe. 

Nichita te-a primit îmbrăţişîndu-te şi sărutîndu-te de mai multe ori. 

Repeta: „Nu ştii cît bine mi-ai făcut cu scrisorile tale, nu ştii cît bine mi-
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ai făcut!” – referindu-se la scrisorile „de solidaritate” pe care i le-ai scris 

în lunile din urmă, cînd avea piciorul în ghips. 

Mai era acolo o profesoară de matematică de la Universitate, pe care 

Nichia o iubea şi o ironiza pentru cît de plină de cifre e. 

Se uita des la Dora lui şi se minuna ce soţie minunată are! De fapt, în 

repetate rînduri Nichita avea momente de minunare în timp ce o privea 

pe frumoasa Dora. Îşi amintea că era seară cînd a cunoscut-o pe Dora şi 

că asculta Vivaldi. Pe profesoară o tot tachina pentru că ar face „bomba 

atomică a păcii”, sintagma aceasta revenind în vorbele sale în timpul 

serii. 

Te-a rugat să-i citeşti ceva. Nu prea-ţi place să faci aşa ceva. I-ai citit 

„Balada tahicardiei...”. i s-a părut că „tahicardiei” minimalizează poemul. 

Îl găsea „genial”, te-a rugat să-l reciteşti, minus două versuri. L-ai recitit, 

neţinînd cont de sfatul lui în ceea ce priveşte înlăturarea celor două 

versuri. A apreciat faptul că n-ai ţinut cont de „sfatul” domniei sale. 

Repeta unele versuri încîntat. Ştii că unele îi plăcuseră, chiar dacă le 

asculta cu subiectivismul unui prieten. 

 

Un recital Eminescu la TV. A spus şi dumnealui un poem. L-ai aplaudat 

fără ipocrizie. Nichita asculta poemele lui Eminescu şi plîngea de emoţie. 

Se aşezase pe marginea canapelei şi cu lacrimi în ochi te „întreba” 

emoţionat: „Aurele, ce-a fost cu omul acesta? Cum de-a trăit atît de mult 

în 33 de ani!?” Asculta versurile lui Eminescu, pe unele le repeta 

înlăcrimat şi încîntat, exclamînd: „Nemaipomenit! Nemaipomenit!” 

 

Îţi vorbea de poezie, de poeţi. Credea că Mircea Ivănescu e unul din 

marii noştri poeţi de azi. 

Îţi spusese să nu te iei după cei de la „Cenaclul de luni”(!?), că tu eşti un 

POET prin fiecare vers, „filonul” tău ar fi structurat pe „un tragism 

copleşitor”. 

 

Serialul blasfematoriu al lui Eugen Barbu din „Săptămîna” i se pare o 

replică uşor neserioasă pentru un singur motiv: Barbu ar fi ofensat de 

„prăpădita mea de glorie”. „Vrea să creeze un curent de opinie”. „N-are 

cum!” îi spuneai tu, „lumea v-a citit cărţile şi Barbu a înjurat prea multe 

valori ca să mai fie luat în serios!” 

 

Aminteşti şi de Paler. Îţi spune că domnul Paler a venit la el la spital, fin 

şi foarte bun şi că i s-a părut a fi un timid. „Un dulce, un delicat...” repeta 

Nichita. 
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Discuţii destule. Crezi că Nichita era în una din zilele lui frumoase. 

Spiritual şi profund, îşi amintea multe. De exemplu, vorbea despre faptul 

că atunci cînd a văzut Pietà a fugit pe scări plîngînd, îngrozit de 

perfecţiunea acelui chip, de dumnezeirea acelui chip. 

 

Notezi tot ce-ţi poţi aminti tocmai pentru că ţi-e ciudă pe memoria ta 

proastă, pentru că vrei să crezi o dată-n plus că trăieşti în dragostea şi 

întru dragostea acestei lumi. Nici un rînd din aceste carnete nu există 

decît în slujba fricii tale de a nu pierde contactul cu tot ceea ce ai trăit, cu 

ceea ce se duce într-un colţ de minte şi vin păianjenii peste ceea ce ai trăit 

şi plasele lor sînt dese şi sufocante. 

 

Ţi-a vorbit foarte profund despre naştere – care „e o mlaştină” şi despre 

moarte. „Numai moartea e virginitate”. Avea o întreagă teorie în acest 

sens. 

 

„Să-ţi dea Dumnezeu mai mult noroc decît mi-a dat mie!” – zicea. 

 

Asocia numele tău, Dumitraşcu, cu cel al lui Pătraşcu, voievod, tatăl lui 

Mihai Viteazul. 

 

La restaurantul Bucureşti, unde aţi stat şi cu un medic pe care Nichita îl 

iubeşte mult (Martin Constantinescu) – mai apoi a mai venit un medic, 

Cernăianu, „Lebădoiu” cum îi zicea Nichita – discuţiile au continuat pe 

diferite… meridiane ale gîndului şi ale prieteniei. Aţi băut bere 

Radeberger, aţi mîncat şi aţi fost singuri cu înserarea şi cu noaptea. 

Nichita te ţinea aproape de el şi te săruta cu o prietenie emoţionantă. 

Vorbea despre faptul că cifrele nu au trup, nu emoţionează, cifrele sînt 

abstracţiuni inumane. Vorbea şi spunea: dacă se prăbuşeşte un Boeing şi 

aflăm că au murit 850 de oameni, nu simţim nimic dureros, cifra ne 

îngrijorează doar în aparenţă, dar dacă aflăm că cei 850 de oameni erau 

Ion, Maria, Elena etc. – atunci, deodată, lăcrimăm, atunci sîntem 

îndureraţi. 

Zicea el: 1 e Maria, 2 e Ion, 3 e Elena, „4 e Tudoriţa”… L-ai întrebat de 

ce a spus „4 e Tudoriţa”, dacă a spus-o la întîmplare sau dacă are o 

semnificaţie deosebită. Ţi-a spus că pe soţia lui o cheamă în acte şi 

Tudoriţa şi a zîmbit şi te-a îmbrăţişat amintindu-ţi că „şi tu ai o 

Tudoriţa”. 

 

Să-i duci primul exemplar din cartea ta, ca să scrie despre poezia ta. 

Spunîndu-i că Sîntimbreanu ţi-a cerut să schimbi titlul cărţii – „Divina 

paradoxalia” din motive politice, te-a sfătuit că e-ntr-adevăr bine să-l 



112 

schimbi. Nu erai de aceeaşi părere, desigur. Dar depinzi de ei şi pînă la 

urmă editorii te vor… cînta. 

 

Se-ntreba ce au toţi cu Aurelian (Titu Dumitrescu)?! 

 

Din cînd în cînd îi dicta cîte un poem Dorei. Ea nota conştiincioasă. Ai 

fost foarte atent de fiecare dată cînd îi dicta, pentru a încerca să-ţi dai 

seama dacă ceea ce dictează sînt improvizaţii oarecare. Nu, multe din 

acele texte erau deosebit de profunde, cu metafore excepţionale. 

 

Îi era dor de Sorin Dumitrescu, pictorul, în acel moment la Paris. 

 

Pe stradă, ai observat, lumea întorcea capul după el, recunoscîndu-l. 

Chelnerii se înclinau. 

 

Îţi aminteşti tablourile uriaşe din camera de zi a lui Nichita. Semnate de 

Sorin Dumitrescu şi Mihai Bandac, de alţi pictori bine cotaţi acum. Ţi-a 

fost dor de Tudoriţa în seara aceea în care şi Nichita îţi vorbea de iubita 

ta. Dar poate că T. era în munţi cu aceleaşi mofturi de neînţeles. 
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Se făcuse ora 23. A doua zi în zori trebuia să pleci spre Tulcea cu cei de 

la „Sc. tineretului”. I-ai spus domnului Nichita că nu mai poţi merge iar 

la dumnealui, trebuind să ajungi acasă pentru drumul din zori. Eraţi în 

faţa restaurantului Bucureşti. Te-a îmbrăţişat şi te-a sărutat de 

nenumărate ori, mulţumindu-ţi iar pentru „cît bine mi-ai făcut”, pentru 

poetul care eşti, îţi dorea „noroc şi glorie” etc. I-ai spus că te bucuri mult 

pentru că-l vezi mai bine, că se simte mai bine şi că binele acesta ţi se 

pare cel mai important în ceea ce-l priveşte. 

 

Te despărţeai pentru un timp de un mare poet, de prietenia căruia nu poţi 

să te simţi decît foarte onorat. Te despărţeai de un om tare bun, o 

bunătate ce da mereu peste margini. Şi cum la un om, ţie, bunătatea şi 

inteligenţa ţi se par cele mai importante lucruri, Nichita nu poate fi decît 

unul dintre oamenii tare dragi inimii tale. 

 

Pomenise şi ceva despre moarte, despre teama că poate nu o să te mai 

revadă. Pe străzi, singur, te-ai gîndit că nu precizase la moartea cui se 

referea, la a lui sau a ta. 

 

Revederea cu Nichita Stănescu rămîne cea mai frumoasă zi petrecută în 

vara aceasta! 

 

DRUMUL ÎN SUD 

(luni, 1 august – sîmbătă, 6 august 1983) 

 

- Luni la ora 7,20, în faţă la INFORMAŢII, în Gara de Nord, aştepţi cu 

Cornel Ostahie apariţia celorlalţi băieţi care vor merge în vizita de 

documentare Tulcea-Constanţa-Canal. 

Apar cîţiva. Pe drum se vor alătura şi alţii. Îi prezinţi acum. 

1. Gică Cucu – fotoreporterul „Sc. tineretului”; simpatic pe tot timpul 

călătoriei, mereu causeur plăcut. 

2. Tudor Stancu – nepotul lui Zaharia Stancu. Cu el aveai să stai în 

hotelurile pe unde aţi fost cazaţi („Delta” la Tulcea şi „Tineretului” în 

Constanţa). Tăcut cel mai des, caustic şi indiferent. Un chip „urît”, 

daimonic, cu ochii prea albi şi barba prea neagră. Dar un blînd cu mici 

excese de oportunism.  

3. Sorin Ştefănescu – un băiat inteligent, constructor de avioane, autor al 

unei cărţi SF – „Zee”. Deşi cu mustaţă, chip de puşti, causeur limbut în 

materie de OZN-uri şi alte aventuri spaţiale şi terestre. 

4. Marin Lupşanu. Simpatic. Dar deosebit de îngîmfat şi incoerent în 

mărginirile-i intelectuale. Nu-ţi plac poeţii tineri care fac din poezia lor 

un caz, deşi nu e… cazul. Lupşanu vorbea prea mult de „poeţii 
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excepţionali Bîrsilă, Ion Gheorghe, Ion Burnar, Marius Stănilă”, făcînd 

clasamente puerile sau reducînd cultura română la ceea ce a citit şi ştie el 

(destul de puţin, mai ales că nu a trecut prin prea multe şcoli şi 

biblioteci). 

5. Rodian Drăgoi. Liniştit, modest, crispat în limita bunului-simţ, 

simpatic şi trist. Un poet pe care-l ştii de mult timp, l-ai citit deseori, dar 

care (surprinzător şi neplăcut!) încă nu are nici o carte publicată. Crezi că 

e victima prieteniilor nesemnificative pe care le-a statornicit în timp în 

capitalie. Chiar îţi vorbea cu amărăciune despre faptul că nu are nici un 

prieten adevărat în Bucureşti. Compania lui ţi s-a părut stimabilă, de 

respectat.  

6. Dan Adrian. Student la arhitectură. Reţinut. Cînd vorbea despre 

literatură lansa şi multe naivităţi liceene. Taciturnul grupului, cu uşoară 

superioară perfidie a potenţialei sale condiţii. 

7. Constanţa Iorga. Simpatică. George Stanca te atenţionase în acest sens. 

Dar nu ştii de ce femeile care scriu poezie folosesc aşa uşor cuvinte în 

genul „genial” etc. referindu-se la propriile lor texte. Naivă în unele 

afirmaţii (la Cumpăna, vorbindu-le tinerilor despre „poezia modernă”(!) 

şi „poezia tradiţională” considera că cei de azi scriu cum scriu pentru că 

citesc un anumit gen de poezie etc. – ceea ce, desigur, era pueril! – ai şi 

contrazis-o cînd „ai luat cuvîntul”), cu mici sensiblerii inofensive, 

Constanţa fu o „fată de gaşcă”, nefăcînd din condiţia ei o teroare şi o 

infatuare (cum avea să facă cealaltă femeie a grupului, Carolina Ilica). 

8. Cătălin Popescu. Soţul Constanţei. Student la scenografie. Simpatic. 

Prezenţă plăcută. Un tăcut. 

9. Mihai Răşică. De pe la „Viaţa Militară”. Idiotul pierdut cu voi. 

Discuţiile cu el au fost stupide, individul vorbind ca un erudit de patru 

parale, apărînd rahaturi. Stupidă prezenţa acestui filistin. 

10. Tu. Ai vorbit mult. Dar numai cu argumente, cu experienţa lecturilor. 

Şi cu bunul-simţ de rigoare. 

11. Carolina Ilica. O femeie tare rea şi încrezută. Dizgraţioasă prin 

mofturi şi complezenţe, prin incorectitudinea lucrurilor pe care le 

revendica deşi ea însăşi nu le respecta. Deh! 

Tulcea. O cauţi pe Ana Fenoghen.  

La o tabără de copii, un recital, discuţii cu copiii. Cu voi, un timp, a fost 

şi George Ţărnea, un poet care nu-ţi spune mai nimic. 

Dorul de Sulina. Priveşti vasele care pleacă spre acel capăt de lume. 

Un drum în Deltă, spre lacul Puiul. Prea în grabă. Te uiţi şi taci. Delta e 

acelaşi ţinut deschis sufletului tău.  

Îi trimiţi vederi EI. Îţi lipseşte. E atît de puternic în tine sentimentul că 

vrei să trăieşti cu EA! Absenţa EI te va orbi de amărăciune. 
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Nu e o inteligenţă deosebită, nu e o frumuseţe orbitoare, dar e o fiinţă 

care te-a emoţionat atît de mult încît ţi-a dereglat şi ameţit toate simţurile. 

Poate şi fiindcă e atît de enigmatică. Şi pentru că tu continui să nu ştii 

mai nimic despre EA. 

Un microbuz pus la dispoziţia voastră de BTT şi apoi drumul spre Tabăra 

de la Cumpăna – a Şantierului Canal Dunăre – Marea Neagră. Două nopţi 

în acea tabără. Mulţi tineri. Îţi dai seama că n-ai putea trăi (pe timp de 

pace) în astfel de tabere. Biblioteca te-a schimbat. 

Vizită pe şantier. Canalul e impresionant pentru orice novice în acest 

sens. Nu văzusei niciodată atît de mulţi oameni transpiraţi. 

Praf. Apa albă ca laptele, din cauza prafului de cretă.  

Un sat – Straja – despărţit de Canal. Pe un mal se vede şcoala. Pe celălalt, 

biserica. Copacii albi. Casele albe. Parcă un zeu a şters viaţa cu un 

burete. Şantierul ucide tot ce e natură. 

Apoi plajele. Mamaia, mai întîi. Te întîlneşti cu George Ostroveanu pe 

plajă. Surpriză care vă minunează pe amîndoi. N-aţi reuşit totuşi să vă 

mai vedeţi după aceea. 

Constanţa. Umbli pe străzi aiurea, cu Sorin, Gică Cucu, Tudor Stancu şi 

Rodian Drăgoi. Gică Cucu vă scoate poze prin tot felul de colţuri. 

Inclusiv într-o moschee. 

Marea. Aceeaşi nelinişte lîngă care stai ca un prost. 

Eforie-Sud. Atîtea trupuri sub soare. Puţine femei frumoase. Prea multe 

sătence. Preferi să te uiţi la scoici. Îi scrii numele EI pe nisip. Valurile 

nu-l şterg uşor. 

E cald. 

Viorica Luca. Tot frumoasă. O vezi într-o seară şi într-o dimineaţă. 

Frumoasă, singură şi tristă. Nu puteţi face nimic pentru a anula 

depărtarea. Vieţi paralele. 

Suni la Mangalia. Pe Mioara Dristoru. Nu e de găsit. O mătuşă acră te 

minte la capătul firului. 

Cumperi daruri pentru EA şi pentru Dumi cea Dulce. 

Îţi saluţi prietenii. 

Pe 5 august, într-o vineri, microbuzul vă duce spre Tulcea. Dar nu mai 

eraţi decît: tu,  

Rodian, Constanţa şi Cătălin. Ceilalţi au plecat spre Bucureşti din 

Constanţa. 

Fuseserăţi şi la Costineşti. George Mihăiţă. Palavre. Carolina Ilica. 

Ţepoasă. Frigidă în purtări. Despărţire oarecare.  

Matei Vişniec pe acolo. Grăbit. Semăna cu un taximetrist francez. 

Citeşti amuzat „Secvenţa”. Era festivalul filmului românesc acolo la 

Costineşti. 

Puhoi la Tulcea. După o ploaie torenţială.  
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Întîlnire plăcută: cu Tudor Dumitru Savu. Vă bucuraţi de revedere. Îl 

iubeşti pe acest foarte talentat prozator. 

Cumperi CRONICA nr. 31/din 5 aug. 1983. Ai un grupaj de poeme + 

poză. Mulţumesc, Ştefan Oprea! „Moartea la gater”, „Liniştea ca 

miracol” (cu dedicaţia „Tudoriţei”) şi „Elegie cu Tess plecată în cătunul 

vecin”. 

ATENEU nr. 7. În „Caiete botoşănene”, Lucian Valea te citează în două 

rînduri vorbind despre ancheta aceea iniţiată de ei privind condiţia 

tînărului scriitor din provincie. 

Noapte la Tulcea. Dormiţi la hotelul Casei tineretului de lîngă lacul 

Ciuperca. O recepţioneră foarte frumoasă.  

Discuţii şi plimbări prelungi cu prietenii tăi noi, Rodian, Constanţa şi 

Cătălin. 

Pe 6 august, dimineaţa, o cauţi pe Ana Fenoghen la Casa de cultură. Da, 

o găseşti. Tot frumoasă, tot singură, dar mai palidă. Vîrsta. Prea ocupată, 

exasperant de ocupată cu fel de fel de telefoane. Urma să vă revedeţi pe 

la ora 15. nu mai era acolo. Bye! La 17 plecaţi spre Bucureşti. 

Pe 7 august ai stat acasă şi ai scris două „reportaje” sentimentale despre 

„Suplimentul Sc. tineretului”. 

Pe 8 august, seara, revedere la „Luceafărul” cu Cezar Ivănescu. Crede că 

eşti un poet „excepţional”, va scrie despre „T. de eretică”, va publica un 

amplu grupaj în „Luceafărul”, în septembrie etc. Deh! 

Îi mulţumeşti pentru tot şi pleci. 

Nu reuşeşti să dai de Gabriela Negreanu. Altădată. 

Te plimbi prin oraş ca o limbă în gura unui căţeluş flămînd. 

Vorbeşti la telefon cu Madi Marin, cu Tudor Stancu, cu Constanţa Iorga, 

cu Neti. Asta-i! 

* 

- Pe 10 august, miercuri, erai în P. Neamţ. Bucuros că te apropii de casă. 

Dornic de-a o revedea pe EA.  

Te duci la Radu F., la Raveca, la prînz plecînd spre Borca. 

În munţi plouă de zece zile. Va continua să plouă şi-n zilele următoare. 

Săteni disperaţi de ploaie. Fînul. Tu deguşti. Şi eşti leneş, lihnit de lene. 

 

 

 

(Din „Carnete maro, jurnal 1082 – 1990”, în curs de apariţie) 
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Documenta linguae daco-cenesasicae 

(din „fondul de aur” al CNSAS) 
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Documente puse la dispoziţie de dl. Liviu Antonesei 
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Poezii de Octavian Mihalcea 
 

 

 

 

 

Aici trec semnele 
 

în continuarea moale a joaselor pălării răsar destăinuiri 

frici ascunse pe sub plăcerea primăverii 

 

odată am fost îndrăgostiţi 

altădată cântam la pianele soarelui 

până când chipul deodată s-a revărsat într-o lamă fină 

asalt la candoarea fascinului 

 

a fi atent la nuanţe a citi printre rânduri 

legea camuflării pe timpul pasiunii de seară 

 

niciodată nu am povestit ca acum 

pentru că acum sclipeşte pe buze povestea cicatricelor 

 

aici trec semnele plăcerii 

pe viitor ne vom strânge din nou mâinile 

ne vom săruta obrajii 

 

Te-aş fi atras 
 

vorbeşti despre un monstru 

hohot deplin sigur ţinut minte 

altădată te-aş fi atras către gura peştelui 

se încolăcesc vorbele 

ce vrei să spui…întreabă-mă…ce vrei să spui 

 

dorinţele săgetătoare au grija echilibrului 

se termină chiar lângă artificiu 

noaptea când îţi visezi viaţa 
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e adâncă odihna bucuria pe care ştiu că o pregăteşti 

din frunze învie fără grabă amprenta 

 

Ce s-a întîmplat 
 

urmăresc indecis printre copacii de lângă apă 

deja ştiutele cărnuri fine 

 

eu îţi cunosc viaţa şi metafora în ramă grea 

doar eu voi povesti apoi despre ce s-a întâmplat cu adevărat 

ştii tu…acea nudă pasiune învăţată la începutul lumii 

 

am visat într-adevăr acelaşi tărâm cu pielea subţire 

culoarea a fost prea tare 

 

Încet 
 

nu ne mirăm că lichidele circulă 

când somnul e mai bun – minus durerile capului 

cercuri negre se mişcă peste ochiul mişcător 

un cui sănătos gâdilă tălpile pentru fineţea nervilor 

 

şi mai rămâne o variantă 

viitorul miop va îngroşa strânse alunecări de ceară 

 

coborâţi pleoapele încet în beznă 

 

Aceeaşi îmbălsămare 
 

a întâlni de multe ori murmurul cărţilor  

singur paradis împins pe lângă lacrimi 

 

raze fierbinţi erau la alegere 

ori una ori alta în mijlocul insulei 

parcă mereu plecăm înainte  

tot spre aceeaşi îmbălsămare  

din spatele crăpăturii 

 

ochi în ochi mereu ochi în ochi 
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E mai simplu 
 

puterea voinţei prin locuri puţin contondente 

 

muzica se scurge deasupra degetele ating orice 

proaspătă deschidere a epidermei 

voi scrie poate povestea celor câteva legări 

e mai simplu aşa deşi nu ai vrut să laşi urme 

pe noua gheaţă ce s-a întins atunci la picioare 

 

Surîsul boem 
 

zefirul mişcă pietrele în fiecare loc tainic din centru 

ca o viaţă împodobită cu strâmte costume negre 

paşi uşori urmăresc linia covorului 

 

am recucerit muzeul sau poate am dezgropat vorbe frumoase 

care aşteptau să intre 

 

sărutul mâinii drepte închide toată cenuşa artistă a buzelor 

cu mult respect alungă tirania lemnului lovit 

până dincolo de coloane s-au târât zgomotele 

 

surâsul boem promite alte veniri 

bijuterii şlefuite în gând 



130 

Un Acordeon de Argilă, Visul... 
 

o cronică de Florin Caragiu 

 

În poemele din „Santinela de lut” (Vinea, 

2006), Cosmin Perţa dezvoltă o atmosferă în care 

imageriile morţii, marcate prin stranietăţi şi obsesii, 

supun unor metamorfoze coşmareşti căldura, 

ludicul şi nostalgiile umane. 

Moartea se insinuează încă de la început, 

asemeni unui animal sălbatic, în interioarele 

existenţei: „moartea vine pâş-pâş; cum se leagănă 

ca o mare lighioană verzuie/ şi urletul ei 

traversează camerele lunecoase” (iată cum 

moartea…). Privirea contractată de spaimă filmează realitatea „printr-o 

gaură de vierme” (spaimă nocturnă), cu acel simţ oniric al instabilităţii 

acute a fluxului conştiinţei: „Visul meu: un acordeon de argilă” (altă 

spaimă nocturnă). De sub lupa lucidităţii apar, rezistente în 

expresivitatea lor, vieţile „mici şi schimonosite ca la un bâlci de ţară (...) 

trainice şi dureroase ca un cal de prăsilă” (iată cum moartea…). 

În „huma” interiorităţii, lucrurile înţepenite vorbesc de la sine despre 

„apetitul” morţii, cuvintele poetului despre viaţă provocând reacţia unor 

figuri polimorfe, fantomatic alungite şi contorsionate, care ies la nesfârşit 

din casă, însă continuă să-şi trăiască agonia în faţa ferestrelor: „Aştept 

timid la o poartă. Ies pe rând ca o limbă aburindă,/ pe rând ca iepurii cu 

blană roasă din vizuina afumată,/ ca boabele dintr-o păstaie uscată tot 

ies./ I-am mai văzut, uneori seara, bălăcindu-se, rugându-se, ucigându-se/ 

în faţa ferestrelor mele. (...) Adânc îngropate în sufletul meu roz şi 

stângaci, lucrurile înţepenesc (...) foamea/ mi s-a prefăcut într-un vierme 

vorbitor, iar ei, oamenii lungi ca o pasăre moartă/ tot ies din casa aceasta 

în care eu ar trebui să vorbesc despre viaţă” (despre viaţă şi alte obsesii). 

În aceste ape de imagerii ale morţii întâlnim insule de caldă 

umanitate, cum ar fi cele dedicate prieteniei: „ne vom încălzi cu toţii într-

o dimineaţă de iarnă,/ albă ca un iepure şchiop. (…) eu cu degetele astea 

voi împleti o cămaşă de noapte/ pentru prietenii mei trişti şi la fiecare le 

voi da un petec călduros/ pentru iarnă” (odă prieteniei), căci „sânge din 

sângele meu sunteţi voi toate care mi-aţi trecut prin suflet,/ aşa cum 

sânge din sângele tatălui vostru sunteţi” (teribila moarte). În figura 

enigmatică a iubitei, celei aidoma unei inimi a nopţii, se compun 

legănarea şi limpezimea: „Numai tu, Linalin, moale ca o inimă de cupru 

legeni rişca străvezie a nopţilor grele” (al doilea cânt pentru linalin). 

Erosul e unul grav, conştient de precaritatea credinţei, tânjind după 
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cernerea ei şi trezirea din visul încărcat de presimţirile tragicului: „Mi-e 

moale inima de o vreme încoace. Ca o lămâie de ceară îmi e. (…) Mi-e 

milă de cearcănul tău ce se zbate pe umărul meu liniştit./ Lasă aşa, odată 

cu toamna vom învăţa să cernem nisipul cleios al credinţei precare şi/ 

vânătul vis va pieri” (al treilea cânt pentru linalin). Micile detalii 

amplifică în mişcări circulare tensiunea unei iubiri care, umbrită de 

ameninţări indefinite, tinde să-şi disimuleze neliniştea: „Dragostea mea 

stă la cinci, vis-a-vis o bătrână dresează un teckel. Tu te învârţi în jurul/ 

amiezii iar buza mea tremurată se-ascunde sub un clopot de sticlă şi var” 

(viaţa mea şi santinela de lut, cântec pentru linalin). 

Încremenirea spre care converg liniile de câmp ale acestui areal 

poematic e proiectată ca pe un ecran în imagini cu profil apocaliptic: „Nu 

e uşor să-ţi închipui lumea de lut a căţelului,/ el seara se retrage-n găoace 

şi noi, Linalin,/ rămânem sprijiniţi de un zid/ până la a doua ieşire din 

mormânt” (al patrulea cânt pentru linalin).  

Poetul îşi întâmpină iubita cu aprehensiunea în faţa dezvelirii măştilor 

şi, implicit, a stărilor amestecate şi instabile, pictate în griuri de îndoială 

şi vis, pe care el doreşte, protector, să le ascundă: „Probabil că nu mi-ar 

plăcea să mă vezi aşa. Înveşmântat într-o mantie albă,/ cu spada lungă şi 

lucitoare a îndoielii/ prelingându-mi-se pe lângă splină, cu poleiala 

istovitoare a viselor,/ a iepurelui gri, scurgându-mi-se pe lângă picioare” 

(marioneta din sânul tău).  

Totuşi, acest văl de gând şi noapte, ni se spune, e atins de aripa 

iertării, care „nu vine decât rar şi toate nopţile dinaintea ei par pierdute” 

(iată cum moartea…).  

Figura tatălui poartă amprentele unei istorii tragice, fracturate: „Inima 

tatălui meu, mireasă tânără ascunsă cu de-a sila în moara dezafectată din 

piaţă” (iată cum moartea…). Mişcările lui sunt racordate la un „design” 

al puterii, ce păstrează intacte potenţele filiale: „Tatăl meu a mişcat din 

degetul drept. Puterea lui mişca din sânul drept./ Puterea mea rămâne 

intactă” (iată cum moartea…). Secţionarea realităţii de lama toporului, a 

umbrei făpturii de umbra toporului, descoperă diformitatea veacului nou, 

ruşinea ascunsă în suflet şi trup, fericirea ce dă înconjur, în filmare lentă, 

ca o despovărare de existenţa „în afară”: „În spatele meu tata ascute 

toporul. Lama lucioasă împarte realul în două. În partea mea/ sângele 

curge-n butoaie, se varsă limpede şi firesc în buţi rotofeie pentru copiii 

diformi ai/ veacului nou. În partea ta: claviaturi de ger şi pucioasă./ 

Ruşine îmi e cu inima mea şi coastele mele. (...) În spatele tatei nu mai e 

nimeni. Umbra toporului despică sec umbra de nuc./ Lentoarea şi 

fericirea ne înconjoară de parcă nici n-am mai fi...” (the end). 

Sinele e pândit de scindarea lăuntrică, de imaginea ameninţătoare a 

dublului din oglindă: „Nu de tine mi se face frică seara închis într-o 
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cameră/ ci de mine privindu-mă rece într-o oglindă ca pe-un tabu/ de care 

încă nu mă apropii”, sau de „paingul pântecos” care, însă, se ruşinează 

„de trupurile (...) transparente şi moi” (sânul răcoros al uitării). Ori de 

creierul însuşi, care pătrunde ca din afară în corp şi îl conduce maşinal, 

înregistrând lucid neputinţa şi reacţionând prin substituţii imaginare: „Ca 

o bormaşină Bosch pătrunde în ţeastă/ şi el, creierul, tronează acolo. Îşi 

construieşte imperiul după toate normele arhitectonice şi/ sociale până 

când sceptrul îi cade, mâna se prinde neputincioasă de falcă şi trage şi 

trage/ până când falca se desprinde şi o altă falcă mult mai fidelă îi ia 

locul” (iată cum moartea…). 

Santinela de lut este un contur oniric, închipuit de „mâinile reci” într-

un decor cu un surplus de stranietate: „Cu mâinile reci închipui o 

santinelă de lut./ Ea va fi începutul şi învierea, pajiştea crudă şi sânul 

tare. / Vom mişuna împreună cu porcii şi viezurii. Ne vom ascunde în 

scorburi de nuci/ şi buricele groase ale degetelor ni le vom reteza până 

mâine. (…) S-a-ndepărtat puterea mea de mine. Cuminţi ca o pajişte 

goală ne legănăm” (santinela de lut).  

Îndepărtarea de la sine a puterii coincide cu o cuminţenie a legănării 

ce aminteşte de ritualul purificator şi luminător al ascezei rugătoare: „V-

aş spune acum:/ până aici bâlbâiala voastră canonică/ până aici fetuşii 

graşi ai uitării/ până aici sângele vostru stricat,/ mai rezistent, mai gălbui 

pe zi ce trece, mai subţire şi mai inteligent./ În spatele iernii doar cei mai 

frumoşi vor domni./ Doar cei cu limbile roase de nesomn şi ciroză,/ doar 

cei aproape de oasele alb-strălucitoare ale păsării de granit” (întoarcerea 

pe dos a santinelei de lut). 

În nota dominantă a tragicului, santinela veghează, în regatul de lut, 

între polii morţii şi dragostei, chipul înlăcrimat al iubitei: „În stânga mea 

creşte viermele de mătase, în dreapta părul tău răsfirat./ Sub palmele 

mele se naşte regatul de lut. Este exact şi întins în bătaia vântului negru/ 

şi-a ciorii de antracit./ Departe, sub cupole pufoase de ploaie sângele 

veşted arde-n candele./ Fricoasă mi-e carnea în faţa obrazului tău 

lăcrimat” (viaţa mea şi santinela de lut, cântec pentru linalin II). 

Dar Linalin, ca orice femeie frumoasă, are, de asemeni, „un zâmbet 

rătăcit pe undeva pe acolo; printre opincile tocite/ de fier şi vălul de 

mireasă, printre discurile cu Bhrams şi borcanele cu mazăre. Totodată,/ 

ea, femeia frumoasă, ţine ascuns de oameni, într-un mic săculeţ, primele 

fire tunse de păr;/ aşa, pentru siguranţă” (despre femeile frumoase 1).  

De aici, firele de speranţă şi mulţumire, „după căderea oraşelor mari, 

după declinul bursei/ şi ruginirea firească a sondelor de petrol” (al 

cincilea cânt pentru linalin). În acelaşi registru al derulării lente, are loc 

transfuzia vieţii în carte: „încet, nelegat, sângele se aşază pe rafturi” (al 

şaselea cânt pentru linalin). 
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„În răstimp, fără să fie anihilat, sufletul se pierde în haosul 

necuprins al imaginii migratoare, al expresiei  seducătoare, 

de fiecare dată, surprinsă fiind de privirea lacomă a 

privitorului /cititorului, imaginea e ţintuită în priveliştea 

nehotărîrii, pînă în clipa supremei asumări, risipindu-se 

orice urmă de tergiversare, în timp ce, receptorul, la rîndu-

i, fericit şi înmărmurit, îi acordă o altă valenţă, în vibrare 

ursitoare, conformă cu umoarea clipei, recuperatoare şi 

restauratoare.” 

 

 

 

Jurnalul unei asceze 
 

de Gheorghe Simon 

 

* 

Nu ştiu cum aş începe, pe îndelete sau repede, scurt sau 

învăluitor, sufletul, oricum, se întrevede, chiar şi atunci, tînjind a se 

ascunde, oriunde, răzbeşte, pînă la noi, o rază de dincolo de aparenţa 

firească a transparenţei, a clarităţii, care, mai mult ascunde, conturînd 

ceea ce nu poate fi văzut, pătruns, înţeles, cuprins, asumat, exprimat, în 

vădit contrast, cu ceea ce ne orbeşte, ne fascinează, ne adulmecă, precum, 

în adăstare fiind, în sălaşul unei ilumionări, suntem şi conţinut şi 

conţinător, fără înşelare de sine, aură nerăzleţită a încununării de sine, ca 

urmare a însoţirii precare, aleatorii, în văzduhul unei suspendări atroce, 

orişicînd, răpit, străin fiindu-ţi sufletul, primenindu-te doar prin expresia 

ratată a unei simulări, fără revers pervers, fără răsfrîngere, fără oglindire, 

fără amintire, revelîndu-se făptura vie a cititorului, care îşi urmează calea  

încîntării, aşa cum firul firav al rîului, fără întrerupere, spre asfinţire, în 

agonia clipei, înfiorată de întrupare, surprinsă, eşuează şi ratează clipa 

următoare, precum fără urmare e silabisirea din abecedare, la fel cum, 

fără îndemn sau ispită, clipa pripită se precipită pierzîndu-şi nimbul 

învecinării, al înveşnicirii, al neîmpietririi, fiind moarte curată, clipă 

înaripată, înfrigurată, lăsîndu-se furată şi figurată, prin levitare în uitare, 

spre cuibul gol, cuibul sălăşluirii, cuibul odihnirii sinelui, cuibul 

neadormirii, cuibul neînrobirii, precum e mormîntul gol, doar giulgiul 

rămas de pripas, Verb nerăspîndit în răstimp, întrupat şi neîntrerupt, clipa 

de acum, răsfăţată, în amintirea cititorului de altădată, din lumea cealaltă. 

 

* 
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A da tîrcoale unei mănăstiri, a-i cerceta intrarea, poarta masivă şi 

grea, care ar putea strivi orgoliul sau curiozitatea, nesăţioase, şi, atunci, 

aştepţi, cumva, ca, altcineva să-i încerce ermetica-i apărare, mai mult 

furişîndu-te şi tu printre ei, străin, obosit şi cuprins de acelaşi gînd, la 

strîmtoare fiind, deodată, poarta nu mai pare a fi încuiată, iar închinătorii 

anonimi, cu faţa lor stoarsă în lumina păcatului, se strecoară, ca, mai 

uşoară să li se pară povara imposturii, lăturiş, precum i-a răspuns măicuţa 

nedumeririi lui Noica, de cum e posibil să nu tulburi îngrădirea, deschisă 

fiindu-ţi calea, într-o lume fără de ieşire, prea strîmtorată pentru gîndurile 

de izbelişte, trezindu-te, deodată, precum din întîmplare te-ai regăsi într-

un loc de îndurare, în sălaş de neadumbrire, într-un cuib de împăcare cu 

sine, uitînd cu totul de străinul care erai la intrare, prosternat în faţa 

neclintitei porţi a Istoriei istovitoare. 

Cu gînduri cernite şi-n veşminte primenite, cu sufletul strecurat în 

Sihăstrie, fără de urmă te urmează uitarea şi risipirea neîmplinirii, 

nearătîndu-te şi vădindu-te doar în clipa supremei dezvăluiri, cînd nici un 

cuvînt nu te mai susţine, surpîndu-se straşnic goliciunea gîndului, în 

priveghere şi nefurişare, prin imagini rătăcitoare, fiind doar ecou de 

răstignire mută, doar metanie şi aplecare, metanoia, ca îndurare şi 

îndurerare, precum nimicul e răpus prin nimicire, iar în cimitire vesele, 

precum la Săpînţa, neamul rău şi-a pierdut sămînţa, cu morminte golite 

de rest pămîntesc. Aici, se resimte răcoarea rostirii şi a pomenirii 

numelor, toate, făcînd să se audă doar clinchetul rimonimului, sau, toaca 

de lemn mărunţind asfinţitul, pînă în crugul necuprinderii, iar, ceea ce ni 

se părea adineauri, ca ieşire din fire, fiindu-ne nouă înşine, faţă şi revers, 

scutiţi de oglindire, cuprinşi de mirajul nefiresc al frîngerii de sine, cînd 

Fiul se recunoaşte în Părinte, cînd nu mai e nici un acum, nici precum, ci 

doar viaţa ca o veşnică pomenire, într-o neîngrădită şi nesfîrşită Sihăstrie, 

fără de rest şi fără de simbrie.  

 

* 

 

Doar printr-o gîndire fără rest sau prin cugetare smerită, numai 

aşa se poate ajunge în Zona interzisă, unde, musai, ar fi zis Monahul de 

la Rohia, e să laşi totul la intrare, totului tot, ca partea ta, nepărtinitoare, 

să ţi se pară întegră, întregit, integrîndu-te unei rînduieli neimpuse, 

mînecător minor (rog a nu se citi mîncător de…litere), în chip de 

închinător,sub bolta atotţiitoare, în creştetul Logosului, Pantocrator, în 

rodnicia, neuzurpată, a soarelui negru, interior, neorbitor, obturat doar de 

catapeteasma vreunui nor trecător, precum prind aripi cuvintele-n rostire, 

iar tu, în chip de paşnic cititor, adulmecîndu-le sensul, care le precede, în 
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versete şi în surate neînserate, neobositoare, însoţitoare, în primejdioase 

clipe, răpitoare. 

 

* 

 

Nerăpitor fiindu-ne gîndul, neînmărmurit cuvîntul, nepironită 

litera, neţintuită mintea, nemărginită cugetarea, dezmărginită 

contemplarea,  doar scriptorul (copistul), în neaşezare şi necontenire 

scriere, din a cărui nisiparniţă, avînd două capete, nisipul, fiind mărunt, 

nu se toceşte, precum arde lumînarea la două capete, şi nu se istoveşte, 

cum e doar unul în nedeosebirea din  Treime, iar moartea survine doar 

prin răsucire sau prin răsturnare, iar in clepsidră, moartea nu mai poate fi 

grabită, nici presimţită, dar nici oprită, decît, prin decapitare, prin 

fracuturare, prin fractal, fără ezitare. Sau, precum cerneala care se usucă, 

sau precum ceara sigilată, pe care rămîne imprimată Figura Unică a 

Pecetitorului, marama transparentă, timbrul sec al prefigurării, în clipele 

de adîncă tristeţe, iar pe simezele eternei înscenări,  rămîn doar prăfuitele 

înrămări şi însăilări de scenarii, fără de urmări. 

 

* 

 

Marama subţire a înţelesului, înfiripată din păreri şubrede, 

umbrite de îndoiala atroce a cugetului, membrana care ascunde, ocrotind, 

secretul, subînţelesul, presupusul, imaginea vie a înaripării, marama 

maramureşeană care, prin învăluire, mai mult descoperă, tăinuind, prin 

survenire, inocenta răsărire a ceea ce mai mult sporeşte, prin adeverire, 

decît marama musulmană, care, acoperind, mai mult ispiteşte, prin ceea 

ce ne trece prin gînd, gîndul nefericit al presupunerii, că, de dincolo, ne 

iscodesc alţi ochi, o altă privire, care nu ar aparţine figurii feminine, ci, 

parcă unei prezenţe străine, fiind o altă prezenţă, ocrotită de mlădierea 

siluietei, în mişcare, fiind de fapt o tînguire a complezenţei, făcînd act de 

prezenţă subreptice, alunecîndu-ne din zarea privirii şi aruncîndu-ne în 

priveliştea, fără orizont, a ispitirii şi a dezgolirii gîndului. 

 

* 

 

În răstimp, fără să fie anihilat, sufletul se pierde în haosul 

necuprins al imaginii migratoare, al expresiei  seducătoare, de fiecare 

dată, surprinsă fiind de privirea lacomă a privitorului /cititorului, 

imaginea e ţintuită în priveliştea nehotărîrii, pînă în clipa supremei 

asumări, risipindu-se orice urmă de tergiversare, în timp ce, receptorul, la 
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rîndu-i, fericit şi înmărmurit, îi acordă o altă valenţă, în vibrare ursitoare, 

conformă cu umoarea clipei, recuperatoare şi restauratoare. 

 

* 

 

Sufletul e cel care ne încearcă fiinţa, despovărînd-o totodată, cel 

care ne tulbură pînă la opacizarea oricărei licăriri de sine, pînă la 

epuizarea anonimă a ceea ce numim eu, un eu din care nu mai rămîne 

nici o frîntură din ceea ce a fost odată genuinul fulgurant, din copilăria 

agrestă ori celestă. Sufletul e ardorea de sine a survenirii celuilalt, la fel 

de înstrăinat şi strîmtorat, dar, care, odată dezvăluit, devine în mod 

surprinzător, din tăinuitor, alter-ego-ul tău, denunţător. În registrul 

straniu al acestei învederări, corupător nu ne este gîndul, coruptibil nu ne 

este sufletul, vulnerabilă e doar făptura, expresia mutuală a închipuirii : 

ceea ce se vede, cu privirea liberă, pare a fi mai tranşant decît ceea ce ne 

este dat să vedem, prin cel de-al treilea ochi, interior, fiindu-ne etern, 

acesta, prin neizbăvire şi prin făgăduire : eon sau avatar, secunda secundă 

umbrind cadranul solar. Într-atît de neortodoxă, pe cît şi de ocultă, şi nu 

doar subminare a  îndreptării mărturisitorului, mi s-a părut a fi una, din 

cele trei restricţii paisiene, ale sihastrului de la Sihla : Să nu spui tot ce 

vezi ! Celelalte, două, referindu-se tot la protecţia , nezăvorîtă, a 

sufletului : Să nu crezi tot ce auzi ! şi Să nu dai tot ce ai ! 

Sau, mai dreapta ispitire, fără de izbîndire, a neuzurpării 

sufletului, însumeţită şi însemeţită, de către vulnerabilul şi venerabilul 

recipiendar al dezintegrării, printr-o purificare ad-hocă, prin cuminecare 

vremelnică din cupa deşertăciunii, precum şi din cea a înzetrării şi a 

îndestulării subreptice : Calendarul incendiat al Avramescului, ca un nou 

Avraam, descălecat din văzduh, neasediat, încît, mai bine şi mai degrabă 

ar fi să nu ne lăsăm seduşi de frontiere mişcătoare, de limitări orbitoare, 

aşa cum ne-au propus aztecii,  de a face  din clipa prezentă prezenţă 

postumă, prin arborescenţa  şi prin înfrăţirea cutumă, graţie ermeticii şi 

ereticelor oximoroane, a consoanelor fecioare, fără de vocale, 

presupunîndu-ne cititori abili şi avînd harul unor analizatori subtili, 

descumpăniţi doar prin neaderare, şi, nehotărîţi, prin neadecvare ! Ceea 

ce descoperim, acum, descîlcind literele şi silabisind, ca din stranii 

abecedare, e doar tăcerea asurzitoare, nisipul din clepsidre, în stagnare, 

fără de urmă, şi nici urmare, fără umbră de mirare !  

 

Agapia, noiembrie 2011 
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Profesorul  şi obsesia „istoriei integrale”  
 

o evocare de Leonard Rotaru 

 
Eram copil, în clasele primare, 

la Valea lui Ion. Un sat nu departe de 
oraşul Buhuşi, cuprins în actualul judeţ 
Bacău. Vedeam vara, trecând pe drum, 
în timpul vacanţelor mari, un bărbat 
înalt, frumos, cu ochi albaştri. Purta pe 
cap o pălărie de paie mare, obiect 
vestimentar nu prea folosit de ţăranii 
locului, iar pe umărul drept o furcă. 
Pălăria atrăgea atenţia copiilor care 
rămâneau cu privirea fixată pe 
misterioasa persoană. Trecea cu pas 
lent, îngăduit, în ritmul vitelor care 
trăgeau carul încărcat cu fân sau cu 
paie, după caz. Bunica a rostit într-una 

din zile: „Uite, trece Profesorul!” Cuvântul profesor era spus într-un fel 
anume. Rostirea bunicii degaja şi admiraţie, şi solemnitate, şi 
atenţionare! Asta însemna că Profesorul nu era nici învăţător ca tata, nici 
profesor ca alţii din sat de la noi sau din împrejurimi. Era Profesorul de la 
Bucureşti! Vara, venea să-şi ajute tatăl la treburile gospodăreşti. 

Peste ani aveam să-l cunosc mai bine. O primă întâlnire decisivă 
pentru formarea mea intelectuală, s-a consumat în curtea şcolii de 
învăţători din Bacău. Venise să-şi viziteze o nepoată care, ca şi mine, era 
eleva aceleiaşi unităţi şcolare. De faţă era şi tata. Mai familiarizat cu 
literatura şi istoria literară, (eram elev de liceu şi auzisem de ceva nume 
sonore din domeniu şi citisem atât cât îmi îngăduia timpul), admiraţia 
mea trecuse de la aspectul fizic, care mă fascina în continuare, la 
aprecierea valorii şi personalităţii persoanei care discuta cu mine. Îi 
citisem chiar cartea Eminescu şi folclorul, apărută în 1965. În faţa mea 
se afla Profesorul care lucrează la Bucureşti, cu studenţii!  Era, pentru 
mine, primul universitar văzut în carne şi oase, alt fel de om, în stare să 
scrie cărţi, să exprime judecăţi de valoare, să formeze oameni cu 
specializare superioară. Discuţiile purtate au lăsat, printre altele, să se 
înţeleagă că după obţinerea diplomei de învăţător aş fi dorit să urmez 
cursuri universitare, în măsura în care aş fi fost în stare să trec de 
examenul de admitere. Spre bucuria mea, cu generozitatea-i cunoscută, 
Profesorul s-a oferit să-mi acorde asistenţă de la distanţă. Urma să 
întocmesc materiale de sinteză pe baza unei tematici stabilite în prealabil. 
Îmi era greu şi mi-a dat prin minte să apelez şi la idei gata aşezate în 
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enunţuri luate din critica literară fără a pune ghilimelele de rigoare şi fără 
a preciza autorul. Am fost lecuit pe dată, pentru totdeauna! „Valorosul” 
meu material mi-a fost returnat însoţit de reproşurile inerente. „Nu ţii 
seama de ştiinţa subsemnatului” erau cuvintele care mă urmăreau în tot 
locul. Am fost pe cale să renunţ la tot şi la toate, dar mentorul meu, 
meşter psiholog, a reuşit la un moment dat să mă motiveze şi să-mi ofere 
şansa reabilitării. 

Spre regretul meu, la facultate i-am pierdut urma. Profesorul a 
plecat în Franţa, timp de mai mulţi ani, pentru a preda studenţilor străini 
limbă şi literatură rămână. Spre mai bună cunoaştere a fenomenului 
literar românesc, studenţii i-au solicitat  o sinteză de la A la Z. Printr-un 
efort intelectual deosebit, Profesorul Ion Rotaru, în scurt timp, pune la 
dispoziţia studenţilor săi un compendiu de peste 100 de pagini care a fost 
bine primit. Treptat, autorul a simţit nevoia să-l transforme intr-o istorie a 
literaturii române care să cuprindă fapte literare pe întinsul a 2000 de ani, 
proiect care nu era la îndemâna oricui. 

Cu puterea sa de muncă uimitoare, cu patima cititului, cu forţa 
intelectuală impresionantă, cu memoria sclipitoare, Profesorul Ion Rotaru 
a reuşit să închege tom după tom. A citit enorm, cu o disciplină greu de 
respectat. Citea acasă, în biblioteci, în tren sau în hotel, în tot locul unde 
găsea un colţ de masă ca să poată face însemnări pe marginea celor citite. 
A cercetat, de asemenea, numeroase manuscrise şi texte vechi. Nu i-a 
scăpat nimic din tot ceea ce înseamnă literatură română veche, modernă, 
contemporană. Câteodată, când ne întâlneam, mă cerca şi mă întreba 
direct dacă am auzit de cutare scriitor. Lipsa unui răspuns părea să nu-l 
surprindă. Zâmbea şi continua: „Dar de Georgeta Mircea Cancicov ai 
auzit, de pildă?” Nu auzisem. Mă repezeam la cărţi şi, cu ocazia unei noi 
întâlniri, reuşeam să spun că este o scriitoare din perioada interbelică, 
autoare a vreo patru volume de proză, născută în judeţul Bacău. De 
aveam timp, citeam ceva pagini, stârnit de provocările mentorului meu. 

Zeci de ani de activitate didactică în facultate, la cursuri şi 
seminarii, l-au determinat pe Profesorul Ion Rotaru să studieze şi să 
stăpânească justa apreciere a valorilor. S-a angajat la realizarea unei cărţi 
care avea să aibă şi o privire de ansamblu asupra literaturii 
contemporane, între altele. Există în O istorie a literaturii române 
medalioane critice ale unor scriitori în viaţă. După cum se ştie, scriitorul 
aflat mereu în competiţie cu alţii şi cu sine, are, de regulă, răbufneli 
orgolioase faţă de ceea ce se scrie despre opera sa. Cu siguranţă, 
Profesorul Ion Rotaru pe unii i-a mulţumit, pe alţii nu. Avea însă 
încredere în ştiinţa sa, în bunul simţ şi în capacitatea sa de a discerne 
valoarea de nonvaloare. Timpul nu a adus corecturi importante ale celor 
afirmate despre scriitorii zilelor noastre. Când a fost cazul, a făcut ceea 
ce era de cuviinţă. Îmi vin la îndemână referirile la poetul Adrian Alui 
Gheorghe. În formatul călinescian al istoriei sale literare (toate volumele 
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sunt adunate într-un singur tom masiv), la capitolul Alte nuclee poetice. 
Poeţii nemţeni istoricul literar Ion Rotaru adaugă o Addenda & 
Corrigenda la paginile 916-917, în care, la nivelul anului 2004, 
reevaluează scrisul poetului nemţean amintit, adăugându-i  noi aprecieri. 
Între altele, scrie: „Sunt gata să afirm că Adrian Alui Gheorghe este cel 
mai important. Nu numai pentru grupul nemţean, dar, într-un fel, pentru 
întreaga generaţie care s-a afirmat deplin în ultimii 2-3 ani” şi  încheie 
spunând că „De Adrian Alui Gheorghe, a cărui operă este în dezvoltare, 
se vor mai ocupa şi alţi mulţi istorici literari de aici înainte. Dă, 
Doamne!” Intuiţia şi simţul valorii şi-au spus cuvântul, iar premiile 
literare ulterioare obţinute de poetul Adrian Alui Gheorghe stau mărturie 
celor afirmate. 

Mai  mult, O istorie a literaturii române integrează în cultura 
română creatorii de dincolo de hotare care au scris în limba română. E 
vorba de scriitori basarabeni, bucovineni, din Banatul Sârbesc, din Israel. 
Autorul dorea neapărat să îmbrăţişeze TOT ceea ce era scris între anii 
1944-2000. Lucru peste măsură de greu! Profesorul Ion Rotaru îşi dă 
seama că în această pădure de scriitori te poţi rătăci. Şi, dacă „va fi 
pierdut din vedere, pe ici pe acolo câţiva arbori mai răsăriţi”,  îşi cere 
iertare de la cititori, adăugând că ”i-a fost cu neputinţă, să afle şi să scrie 
despre absolut toate cărţile care s-au tipărit în acest răstimp, deşi a 
încercat (nesăbuinţă, vecină cu nebunia!), în anii lui mai tineri, să o facă, 
adunând un morman întreg de note”. 

Câţi dintre semeni ar fi stat să citească atât?! Mulţi din grăbiţii de 
astăzi ar adăuga la repezeală că aşa ceva nu merită să faci şi-apoi cine te 
răsplăteşte pentru asta? Cei care au încercat asemenea istorii literare, de 
la origini până în zilele noastre,  pot fi număraţi pe degete… În acelaşi 
timp, rezervat şi cu bun simţ, Ion Rotaru arată că s-a sfiit „tare de tot” să 
se facă „judecătorul criticilor”. A muncit şi a scris „din disperare şi 
dragoste”.  

Cărţile Profesorului Ion Rotaru au stat şi stau temelie formării 
multor generaţii de studenţi şi de profesori. Am întâlnit persoane care 
raportau valoarea unui scriitor exact în idei şi termeni întâlniţi în cartea 
sa. Ion Rotaru a făcut Şcoală şi acesta este cel mai important lucru. Ideile  
lui s-au răspândit ca seminţele şi fiecare a cules după plac.  

Întrebat odată de ce se lasă risipit şi că oricine poate culege din 
traista sa, Petre Ţuţea răspunde în stilu-i caracteristic: „ Am adoptat 
concepţia regelui Franţei în materie de risipire a ideilor mele. Concepţia 
lui despre cartof. Când au venit cartofii din America, ţăranii nu-i 
cultivau. «Să mâncăm noi buruiana asta din pământ…»  Ce-a zis regele 
Franţei? « Mă, seamănă, mă, cartofi pe moşia mea şi, când or vedea 
ţăranii că îi păzesc, or să-şi dea seama că-s lucru bun. Lăsaţi-i să fure, că 
aşa se răspândesc cartofii în ţară »”. Cam aşa stau lucrurile şi în cazul 
Profesorului Ion Rotaru. 
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Respectul valorii şi cultul muncii au fost calităţi pe care nu le-a 
îndepărtat niciodată de la sine. Profesorul Ion Rotaru era fire generoasă, 
fiind în stare să pună pe planul al doilea propriile necazuri, să treacă 
peste ele în tăcere, pe neobservate. Aflat la Piatra Neamţ, invitat  să 
comunice în cadrul unui simpozion dedicat poetului şi filozofului Lucian 
Blaga, primeşte vestea că sora lui, Maria, s-a petrecut din lumea aceasta. 
Cu rigoare academică, Profesorul si-a exprimat opiniile într-o intervenţie 
fără urmă de zdruncin sufletesc şi a rămas în sala Muzeului de Artă până 
la finalul activităţii. Ca un gest de respect faţă de profesorii de limba şi 
literatura română şi de filozofie veniţi în număr mare să asculte oameni 
de seamă invitaţi de la Iaşi şi de la Bucureşti. 

Atent la detaliul istoric şi mândru de originea sa, sapă în 
documente şi află că neamul său este coborât din părţile Transilvaniei pe 
la 1780. Realizează apoi un arbore genealogic pe care mi-l face şi mie 
cunoscut într-o seară. Ion Rotaru rămâne ramura cea mai frumoasă a 
acestui arbore. Uimit de capacităţile sale intelectuale, de puterea de 
muncă, de robusteţea generală fac, la un moment dat, afirmaţia că tot ce a 
fost valoare în acest arbore a tras-o în el, lăsând altora mai puţin, că a 
acumulat toată seva cea bună a neamului şi a pus-o în sufletul său, în 
minte, inimă şi trup. I-a plăcut ce i-am spus. A zâmbit şi apoi, ca şi cum 
ar fi regretat, a făcut un gest de neputinţă în sensul că nu mai poate 
întoarce nimic. 

A fost o personalitate unică în felul ei, model de persuasiune, 
reuşind să scrie o carte  monumentală, de unul singur. Demnitatea l-a 
împiedicat să accepte compromisul care pândeşte la tot pasul. „Nu am 
primit - spune într-un loc - de nicăieri şi de la nimeni nici un ajutor 
material întru susţinerea acestei idei, deloc uşoară, întinsă practic de-a 
lungul a peste trei decenii”. „Şi nici măcar - adaugă în altă parte - de unul 
moral mai consistent, mai încurajator, n-am prea avut parte”. Doar filonul 
robust ţărănesc l-a ţinut drept în muncă, l-a întărit moral. 
Şi ca o împăcare cu sine însuşi, la sfârşitul vieţii sale, cu aceeaşi smerenie 
şi demnitate, a cerut să ajungă  tot la Valea lui Ion, alături de moşii şi 
strămoşii săi, de ţăranii care n-au prea ştiut mare lucru despre opera sa, 
dar l-au respectat şi l-au iubit. 

A fost dăruit şi, la rândul lui, a dăruit poporului său ceea ce poate 
dărui un mare cărturar, o operă remarcabilă, unică, perfectibilă, dar fără 
de care nu era un început. 

Astăzi, trupul său odihneşte în faţa unei bisericuţe din cătunul 
Ţârdeni care ţine de satul Valea lui Ion, pe un deal cu faţa spre miazăzi, 
sub privirea soarelui, la umbra bradului şi în şoapta vântului, iar sufletul 
său, am vrea să credem, stă la masă cu înalte spirite ale neamului 
românesc. 
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Cum să scapi de „lipicioasa” mediocritate 
 

o cronică de Ioana Revnic 

 

Cum să nu te laşi impregnat de 

mediocritate, ca de o murdărie care îţi îmbâcseşte 

toţi porii şi de care nu mai izbuteşti – niciodată – să 

scapi? Este posibil ca poximitatea mediocrităţii 

zilnice să nu ducă la o iremediabilă contaminare? 

Poţi ca, odată ajuns la maturitate, să nu te trădezi? 

Să te transformi exact în ceea ce îţi doreşti tu să 

fii, să rămâi astfel şi să nu intri, cu o supuşenie 

convenţională, într-un tipar croit de ceilalţi? Se pot 

corecta gravele devieri de destin? Ce te salvează de 

la înstrăinarea de tine însuţi?  

Sunt întrebări care se agaţă de mintea cititorului, cu o recurenţă 

violent-obsesivă, după lectura romanului Emoţia* de Mirela 

Stănciulescu.  

Emoţia este romanul Clarei Martin – la început, o fată de 17 ani, 

care îşi doreşte, mai presus de toate, să devină o scriitoare adevărată şi 

neobişnuită. Ea crede în supremaţia ficţiunii asupra realităţii prea mici, 

prea banale, prea înguste. De aceea, îşi croieşte o lume imaginară 

perfectă, locuită de Edo, unicul ei prieten, iubitul generic, pe care vrea să 

îl transforme într-un personaj „exemplar”, „un erou enigmatic”, cu „fire 

de artist” din viitorul ei roman.  

Cum era de aşteptat, Clara se îndrăgososteşte de un „personaj” 

real: Eduard (Edi), un student fluşturatic şi mediocru. Acesta îi pare, o 

vreme, întruchiparea tânărului pe care mintea ei îl plăsmuise. Delicata 

poveste de iubire adolescentină, cu un deznodământ nefericit, este 

dublată de o alta, unilaterală şi consumată pe tăcute: aceea a hidosului 

Bobo („un mic monstru cu păr rar pe creştet şi cu umărul drept aplecat 

mult faţă de umărul stâng”) pentru neînţeleasa Clara. Bobo, fratele lui 

Eduard, este un adolescent cu o admirabilă înzestrare pentru desen; el 

are, precum Clara, acelaşi mod de a percepe şi de a înţelege – emoţional 

– lumea. Aşa se explică faptul că doar el vede în stângacea ochelaristă cu 

părul zburlit, cu bretonul „tuns ca la o elevă de clasa I” şi cu fruntea 

invadată de coşuri o fiinţă ispititoare: „cu pielea care iradia o 

luminozitate transparentă, de un roz palid, ca un abia întrezărit răsărit de 

soare”; „cu părul învolburat, aproape negru, care îi încadra trăsăturile 

delicate care ascundeau, în acelaşi timp, multă forţă”, cu glasul „aparent 

băieţos” şi insinuante reacţii „tulburi, imprevizibile”.    
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Clara iubeşte literatura, norii, marea, muzica progresivă şi, mai 

presus de toate, ficţiunea. Însă, maturizându-se, se înstrăinează, un timp, 

de preocupările care făcuseră din ea o adolescentă atipică.  

Deşi cele mai multe pagini din volum reconstituie povestea 

adolescentei Clara Martin, Emoţia nu este „un roman al adolescenţei”, 

aşa cum sugerează titlul cronicii pe care Irina Petraş i-o consacră, în 

numărul 9 al revistei clujene „Apostrof”. Într-adevăr, greu suportabila 

acuitate emoţională a eroinei e simptomatică pentru o anumită tipologie – 

„regăsibilă în orice epocă” – a adolescenţilor exepţionali (nu tipici!, cum 

apreciază Irina Petraş). Dar este simptomatică şi pentru o întreagă 

tipologie a personajelor feminine ale Mirelei Stănciulescu – fiinţe cu o 

sensibilitate superioară care, la un moment dat, se trezesc distribuite în 

roluri ce nu sunt pe măsura înzestrării lor sufleteşti. 

Prima dintre ele: Roxana Calinderu, protagonista romanului de 

debut al autoarei, Copilul de foc. Femeia de 31 de ani – mamă singură, 

prizonieră a unui destin de Cenuşăreasă în care se complace renunţând, 

din teama de mediocritate, la o carieră de pianistă – trăieşte alături de mai 

vârstincul Matei Visarion (pianist celebru) o dragoste tulburătoare, 

inaderentă la viaţa noastră cea de toate zilele.  

O alta – Despina Slăvescu (Ina) din Cine eşti tu?, al doilea roman 

al Mirelei Stănciulescu. La vârsta adolescenţei, Ina (personaj principal 

absent) nota, în stilul Clarei Martin, în jurnal: „Cine sunt eu? Ce sunt eu? 

Îmi dau silinţa să mă conving că sunt diferită de alţii, că le sunt oarecum 

superioară, însă uit ceva care de fapt înseamnă totul: sunt şi eu ca ei, cel 

puţin din punct de vedere fizic, am aceleaşi limite. Trebuie să respir şi să 

mă hrănesc şi să dorm pentru a putea trăi. Am creier ca şi ei. Şi atunci 

ce oare mă face diferită? Sau e vorba doar de o opinie pur subiectivă, 

aşa cum, probabil, o are fiecare despre sine? Care să fie adevărul? Să 

fiu oare doar o fată obişnuită care diferă doar prin faptul că visează mult 

prea mult şi este obsedată de ea insăşi, de existenţa sa, cu aproape 

fiecare por, in aproape fiecare clipă a vieţii ei? Cine sunt eu?”  

Acestea şi alte protagoniste memorabile ale romancierei (ba chiar 

şi unele personaje masculine: cuceritorul Matei Visarion din Copilul de 

foc sau Bobo din Emoţia) poartă – toate – însemnul sensibilităţii 

răvăşitoare. 

Pe Clara Martin, această sensibilitate o îndreptăţeşte să se judece 

şi să judece lumea aplicând intransigenta lege a repudierii mediocrităţii : 

„Adevărul e că tot ce fac ca să le fiu pe plac altora este de suprafaţă. Nu 

o fac pentru că mi-aş fi dorit să fiu ca ei, ci doar pentru că-mi spun că 

mi-ar fi mai uşor şi mai comod să trec prin viaţă dacă aş fi ca ei. Să înot 

în bazinul lor închis, fără valuri, cunoscându-i prea bine marginile, 

adâncimea apei şi gresia netedă de pe fund, fără asperităţi, şi nu într-o 
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mare agitată, nicicând aceeaşi, cu valuri capricioase care ba te îmbie în 

larg, ba te ocrotesc în cuprinsul lor, ba te provoacă într-un joc periculos. 

Mi-e groază să rămân o fiinţă mediocră în ochii tuturor, aşa cum sunt 

acum (chiar dacă, uneori, când sunt deprimată, mă amăgesc cu idea că 

aş prefera să fiu simplă şi obişnuită!)”  

Şi tot sensibilitatea o transformă într-o victimă sigură a obtuzităţii 

lumii, determinând-o, în cele din urmă, să se supună unei voluntare 

mortificări afective. Să se lepede de emoţie („La ce mi-a folosit nelipsita 

mea emoţie interioară, de care eram atât de mândră şi atât de convinsă 

că poate schimba lumea – dacă nu lumea toată, măcar lumea din jurul 

meu –, printr-o simplă atingere? Îmi spuneam că va fi suficient să ating 

lumea cu scrisul meu, cu gândurile mele, cu imaginaţia mea, ca să le 

transmit, printr-o baghetă fermecată emoţia de a trăi cu fiecare celulă, 

până la capăt, precum un băţ de chibrit ars în întregime. Ce mare 

aiureală!”); să intre în rândul lumii; să devină o femeie oarecare – 

răsfăţata, preţioasa, plictisitoarea doamnă Ionescu. 

Romanul Mirelei Stănciulescu este o carte despre felul în care 

emoţia modelează în mod salutar destinul unui personaj feminin izbutit, a 

cărui sensibilitate e maculată de „lipicioasa” mediocritate. Autoarei nu îi 

reuşesc doar figurile feminine, ci şi cele masculine, dintre acestea Bobo 

fiind cel mai bine realizat. I-aş putea reproşa însă Mirelei Stănciulescu o 

prea evidentă polarizare, până la un punct, a personajelor – unele vădit 

pozitive, superioare, excepţionale; altele – previzibil meschine, mediocre, 

frivole.   

Construcţia şi ritmul naraţiunii, firescul relatării, absenţa 

patetismului teatral sau  a dezinhibării indecente sunt alte calităţi ale 

scrisului romancierei, semnalate, încă de la debut, de mai toţi exegeţii.  

Mirela Stănciulescu este, încă, o prezenţă discretă în lumea 

literară. Discreţia îi suprasaturează scrisul. Proverbiala-i cuminţenie i-ar 

putea înfrâna dezlănţuirea plenară a talentului. Altminteri, mai ales când 

uită să fie delicată, Mirela Stănciulescu dă la iveală pagini imposibil de 

uitat. Cele mai frumoase pagini din romanul Emoţia sunt acelea în care 

autoarea scrie muşcător despre „năclăiala mediocrităţii”; ori cele în care 

apără curajos-inutil forţa salvatoare şi restauratoare pe care emoţia o are 

asupra omenescului din noi – contrazicându-ne, nemilos, pe toţi cei care 

credem că, pentru a fi un supravieţuitor sau un î n v i n g ă t o r, trebuie 

să scapi cu orice preţ de emoţiile care te vulnerabilizează.   

 

*Mirela Stănciulescu, Emoţia (Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, 272 p) 
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Versuri de Andrei Slăvuţeanu 
 

 

 

 

 

 

 

* 

mă ascund , 

între gest şi cuvânt, 

ca să ştiţi unde mă găsiţi ! 

 

nu fug  

de voi  

sau de spectacol! 

 

în  arena singurătăţii, 

unde vă ofer un circ, 

minciuncare care sunt! 

 

* 

(ultima şi) prima apocalipsă  

va fi atunci când vom trăi fără: 

sex, alcool, ţigări, cafea,  

şi toate celelalte vicii. 

( vinovate sau nevinoate) 

 

(o altă apocalipsă nu-şi mai are rostul) 

 

 * 

a moarte proaspătă 

miroase viaţa  

când o picătură de adevăr 

într-o mare de minciuni 

este iubirea. 
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* 

a nins pe aripile îngerilor 

cu vise şi frică. 

(copilăria este o minciună) 

 

* 

învineţit (de ură) 

cuvântul (a rostit) 

a doua zi (după sărut): 

uită (-mă)! 

 

* 

a caimac (de cafea), 

neagră (de ură), 

miroase (dimineaţa), 

când te-am iubit (la întâmplare). 

 

* 

(vânătoarea de şerpi) 

 

adânc încolăcit  

într-un cuvânt 

vânez îngeri cu frică  

de nerostirea cerului. 

 

şi mă sting în şoapte. 

şi fug în luna plină. 

 

* 

cu (ne)băgare de seamă, 

zeama trupului şuroia 

în palma ta, 

verde-dulce-acrişoară. 

(în colţul gurii au înflorit aiurea rânjete ) 
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„Scris la persoana I, romanul Rusoaica este, ca şi nuvela 

omonimă, o mărturisire în stare să probeze ceva din neliniştea 

cu care ne „războim” fiecare dintre noi, uneori.” 

 

 

 

 

 

Şi ce dacă n-am citit Rusoaica? 
 

un eseu de Gheorghe Brânzei 

 

 Cu mulţi ani în urmă, pe atunci pe când gustul pentru lectură era 

încă dirijat de pedagogi cu suflet mare şi cultură profesională solidă, un 

prieten mi-a reproşat, cu o vădită intenţie de surclasare a sinelui 

intelectual: 

- Eu nu pot să cred că, până la această dată, nu ai citit Rusoaica! 

- Eu pot să-ţi confirm că ai rostit adevărul, îi replicai, vădit 

înciudat de atacul fără menajamente la care se deda. Şi ce dacă 

n-am citit Rusoaica? 

Discuţia a mai rămas un timp fără ecou. Şi ce dacă n-am citit Rusoaica? 

îmi revenea mereu în memorie răspunsul total neinspirat, pe care, sub 

imperiul unei uşurinţe  de moment, l-am lăsat să zboare. Şi ce dacă n-am 

citit Rusoaica? 

  Peste câţiva ani, cu mare greutate, am dat peste cartea lui Gib I. 

Mihăescu, pe care am citit-o  cu  înfrigurarea adolescentină cu care ar fi 

trebuit s-o citesc la vreme. De atunci, n-am mai avut ocazia să-i pot 

spune prietenului meu impresiile cu care lectura cărţii  m-a binecuvântat. 

 

* 
 

  Apărut în anul 1933, romanul Rusoaica se constituie într-o 

adevărată capodoperă a lui Gib I. Mihăescu. Afirmaţia aceasta, 

îndrăzneaţă, o voi demonstra cu armele specifice lectorului format. 

  Punctul de plecare al romanului îl constituie nuvela cu acelaşi 

titlu, apărută în anul 1930, în revista „Gândirea”. Eroul nuvelei este un 

tânăr ofiţer, care, dintr-o răsuflare, povesteşte o experienţă trăită pe 

frontul primului război mondial, când activase ca grănicer pe Nistru. 

Aflăm din nuvelă că ordinul de transfer pe graniţă este un fel de balsam 

pentru tânărul ofiţer, care este silit, astfel, să pună capăt unei vieţi 
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dezordonate, cu multe chefuri, cu partide interminabile de cărţi şi cu 

aventuri erotice. Pentru ca trecerea să-i fie mai domoală, eroul nuvelei se 

înarmează  cu savante volume de filosofie, matematică, istorie şi ştiinţe şi 

pleacă pe graniţă, întru izbăvirea de vechiul stil de viaţă:  

„Aici, mi-am spus cu toată încrederea, aici voi deveni alt om… Fii 

slăvită sfântă singurătate…”, exclamă eroul proaspăt descins pe malul 

bătrânului Nistru. 

  Însă, e greu de găsit tihna în aceste locuri. Situaţia de pe graniţă 

este, întrucâtva, asemănătoare celei de pe front. Noapte de noapte, 

grupuri mari de transfugi forţează graniţa, aducând cu ele împuţinarea 

liniştii eroului nostru şi, simultan, o bogăţie de experienţă de viaţă. 

  Nucleul epic al nuvelei se reduce la un eveniment care vine să 

tulbure liniştea mult râvnită a tânărului ofiţer. Într-o zi, în aria de 

supraveghere a eroului, nimeresc doi tineri logodnici, goniţi din fiefurile 

lor aristocratice de Revoluţie. Faţă de aceştia, tânărul ofiţer are o 

atitudine cel puţin bizară: după ce îi chinuieşte cu o plăcere abia 

stăpânită, le sugerează că ar putea să îngăduie trecerea unuia dintre ei, în 

timp ce, celălalt va fi silit să se întoarcă în Rusia (aceasta, bineînţeles, cu 

asumarea unor anumite riscuri!). Logodnicul are un moment de 

slăbiciune şi îi cere fetei să renunţe în favoarea lui, cu promisiunea că, 

după ce îşi va fi făcut o situaţie în România, va veni, cu orice preţ, să o 

caute şi să o ducă în Eldorado-ul visat. Atitudinea fetei se va schimba în 

favoarea tânărului ofiţer român; pentru logodnic, de acum înainte nu va 

mai avea decât repulsie, iar pentru ofiţerul român, numai un ocean de 

simpatie. Tânărul ofiţer (de abia acum devine erou!) îi sloboade pe 

amândoi, alegându-se cu un episod de dragoste adevărată, alături de 

Ninocika, logodnica aristocrată; până într-o zi, când, nu se ştie unde, nu 

se ştie cum, aristocrata transfugă dispare, lăsând vraişte sufletul tânărului 

ofiţer. Multă vreme , nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu Ninocika. La 

câţiva ani după această întâmplare, eroul se întâlneşte pe stradă cu fostul 

logodnic al Ninocikăi; acesta din urmă îi arată un afiş de film pe care, cu 

litere îngroşate, era scris numele fostei sale logodnice. Firul rupt o dată 

cu dispariţia misterioasă a Rusoaicei se reînnoadă. Călătorind spre 

Occident, Rusoaica devine star de cinema, anunţându-şi, prin acel afiş, 

reuşita în viaţă. 

  Cuvine-se să zăbovim, pentru puţin timp, asupra episodului de 

dragoste care se înfiripă între ofiţerul român şi aristocrata Ninocika. Un 

fel de încordare dureroasă pune stăpânire pe ofiţerul român în timpul 

fugitivei întâlniri cu Rusoaica. Aceasta îi stârneşte dureroase şi 

nelămurite amintiri din viaţa de dinainte de episodul „graniţei” şi din 

lecturile sale din autorii ruşi: Turgheniev, Dostoievski, Tolstoi. De acum 

încolo, ofiţerul va asocia mereu imaginea Rusoaicei cu eroinele 
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romancierilor citaţi, trăind sub imperiul unei nelămurite senzaţii că  

fusese protagonistul unui fapt de excepţie, situând acest lucru sub semnul 

sorţii: 

  „He…c-aşa mi-a fost soarta mea!” 

  La câţiva ani de la apariţia nuvelei în paginile revistei "Gândirea", 

mai precis, în anul 1933, Gib I. Mihăescu publică, surprinzător de repede, 

un nou roman, care va purta „stigmatul” nuvelei. O experienţă erotică, 

multiplicată ca într-o împărăţie a oglinzilor strâmbe, creează, în romanul 

Rusoaica o atmosferă de mister, de violenţă, de melancolie şi de 

incertitudine dureroasă. Mihail Diaconescu apreciază că rădăcinile 

romanului trebuie căutate, nu neapărat în nuvela omonimă, ci, mai 

înainte: „E foarte posibil ca anumite contururi vagi ale subiectului şi 

ideilor semnificate în el să se fi închegat însă mult mai înainte, respectiv 

la finele anului 1924 şi începutul anului 1925. În acest caz, elaborarea 

romanului a durat mai bine de zece ani.” 
1
 

  Însuşi autorul, într-un interviu consemnat în paginile revistei 

„Facla”, în 1933, declara: "Cartea mi-a fost inspirată de o întâmplare 

povestită de un ofiţer. Prietenul meu îmi povestea despre o domnişoară 

care, voind să treacă la noi, a fost surprinsă de soldaţi şi trimisă înapoi. 

Era o fată prea tânără ca să poată fi definită. Ceea ce m-a impresionat 

era faptul că ea purta în mână o cutie de vioară. Obligată să treacă 

înapoi, întâmplarea a făcut ca tocmai atunci să se spargă gheaţa şi fata 

să se înece. Eu am căutat în roman, cu toată dezvoltarea episodului, să-i 

păstrez acest caracter de candoare"… 

Scris la persoana I, romanul Rusoaica este, ca şi nuvela omonimă, o 

mărturisire în stare să probeze ceva din neliniştea cu care ne „războim” 

fiecare dintre noi, uneori. Chiar din primele pagini ale romanului, eroul 

ne apare interesat de lumea de dincolo de aparenţe, de absolutul „relativ”, 

îngăduit muritorilor de rând, de eternitatea de-o clipă a trecerii sale prin 

această lume. Vestea de a trece cu detaşamentul de pază pe Nistru o 

primeşte cu o bucurie nedisimulată pentru că, pentru el, „ordinul venea 

tocmai la timp”.  

 După o sumară iniţiere cu problematica pe care o presupune 

activitatea de pază a graniţei dinspre Nistru, Gheorghe Ivanovici - 

Ragaiac - îşi va muta întregul său interes către nebuloasa pe care o 

generează,  o permanentă dispoziţie erotică. Cu toată înclinaţia  către 

erotism, locotenentul Ragaiac nu considera că una sau alta dintre 

legăturile lui efemere de militar purtat de colo, colo, ar avea o anume 

trăinicie. Dispoziţia superiorilor îl aduce într-o zonă pe care nici 

cartografii militari nu o cunoşteau îndeajuns. Legătura pasională cu 

                                                 
1 Mihail Diaconescu - Gib I. Mihăescu, Editura. Minerva, Bucureşti, 1973. 
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Marusia, o tânără rusoaică se destramă la fel de repede cum  s-a înfiripat. 

Faptul că o părăseşte nu îl impresionează câtuşi de puţin: „Pasul meu 

trecuse hotărât pragul dezgustului pentru astfel de nemicuri, cum din               

înălţimea mea sufletească aveam dreptul să le privesc.”  

 Ragaiac jinduieşte către un alt fel de iubire, pe care  Marusia nu o 

poate înţelege; această iubire poartă în ea ceva metafizic:              

„Iubirea mea era vastă ca infinitul, hotarul  ei trecând nemăsurat chiar 

dincolo denenumăratele jaloane de aur, pe care noaptea le înfigea în 

depărtările ei din trilioane în trilioane de kilometri şi  mai departe.” 

Ajuns în acest capăt de lume, ca într-o sihăstrie, se instalează intr-

un bordei singuratic şi constată că singurătatea îi prinde bine. Evident, 

dorinţa lui Ragaiac de a trăi, în acest colţ de lume, o iubire platonică, nu 

poate dura prea mult pentru că, deşi prohibite în planul conştiinţei, 

impulsurile erotice nu dispar definitiv: „La început,continuă eroul, şi eu 

credeam că frumuseţea clasică şi măsurată a poemelor               

homerice îmi vor pune balsamul păcei pe sufletul meu ars. Dar era o 

cruntă greşeală: zeii greci începuseră să frecventeze visurile mele. 

Braţele albe ale Junonei nu o dată se întinseră molatec în adâncul 

turburatelor mele vise încrucişându-se la ceafă şi făcând să se ridice 

într-o voluptoasă răsuflare, un bust tulburător din şcoala lui Fidias. Nu o              

dată părul creţ al blondei Venere, îi înfăşura goliciunea ei divină punând 

capăt lăcomiei  ochilor mei, asmuţiţi în nefiinţă. Dar cine nu mă vizita în 

nopţile acelea , de adâncă tăcere, pe malul singuratic al fluviului cu 

capricioase meandre şi cu lascive circumvoluţiuni! Frumoasa Elena şi 

Penelope; zâna Calipso şi demonica Circe, frumoasa Andromaca şi 

pasiunea mea deosebită, virginala zeiţă Pallas”… 

„Iniţierea” în eros vine de la o întrupare telurică a zeiţei Diana, o 

ţigăncuşă, care are puterea de a-l deturna pe Ragaiac de la impulsurile 

sale metafizice şi de la speculaţiile pe seama textelor filosofice. Cu toate 

acestea, Ragaiac jinduieşte după o întâlnire cu o femeie celestă, care să 

întruchipeze misterul ţării de pe malul stâng al Nistrului:  

"Şi pentru a o vedea mai bine, împrumutam fetei mult aşteptate, 

când trăsăturile Avdotiei Alexandrovna, sora lui Raskolnicov, când ale 

Zizei, ori Dariei din  Posedaţii, ale Nataşei din Război şi pace, ale Anei 

Filipovna din Idiotul, ale Ecaterinei Ivanovna, ori Gruşencăi din Fraţii 

Karamazov; sau ale Soniei din Crimă şi pedeapsă, pe care       

împrejurările de acum din ţara ei o scuzau mai mult decât orice 

pledoarie dostoievkiană. Apoi mă gândeam la copilele enigmatice din 

Andreev şi din întreaga literatură rusă, fascinate de efectele sociale ale 

nitroglicerinei, ca flururii de lumina lămpii. O subţirică studentă 

anarhistă aş fi vrut să se izbească de uşa mea , cu toată puterea corpului 

ei  plăpând, speriată de realitatea idealului ei social. Însă dacă ar fi fost 
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ca întâmplarea  să se  îndeplinească întocmai, întocmai după gându-mi, 

eu visam o cazacă palidă, cântând şi  acompaniindu-se din ghitară, aşa 

ca într-una din micile poveşti ale lui Turgheniev." 

Zilnic, detaşamentul de pază condus de vajnicul şi viteazul 

Ragaiac, se confruntă cu treceri ilegale ale graniţei de către oameni de 

condiţie modestă; mai mult pentru a-şi umple timpul dar şi dintr-un spirit 

pragmatic pe care ţi-l dă numai rădăcina  genealogică, subordonaţii lui 

Ragaiac descoperă că, în satul necunoscut nici de cartografii militari, 

femeile (cele mai multe dintre ele, văduve) şi fetele agreează prezenţa 

militarilor. Aici, locotenentul o va cunoaşte pe Niculina, soţia 

contrabandistului Serghie Bălan. Povestea de iubire spre care îl atrage 

Niculina pe ofiţerul român nu este lipsită de un anume scop, acela de a-l 

determina să închidă ochii atunci când soţul ei ar fi prins. De altfel, 

povestea nu este la prima ei derulare: ofiţerul pe care îl înlocuise Ragaiac 

căzuse în aceeaşi capcană, nu cu mult înainte. Chiar contrabandistul 

Serghie Bălan încurajează prezenţa locotenentului în propria-i casă, 

investind un uriaş capital de încredere în juna Niculina cu care se luase 

din dragoste. Cu tot capitalul de încredere acordat, incredibilul se 

produce şi Niculina cade în mrejele celui pe care, singură, l-a ademenit. 

Povestea de dragoste în mai multe episoade pe care o trăiesc Ragaiac şi 

Niculina are un final realist: cu toată strădania Niculinei de a-şi ajuta  

soţul pe care l-a luat din dragoste, acesta este împuşcat şi-şi află sfârşitul 

pe malul Nistrului, nu departe de intrarea în tunelul care făcea legătura cu 

casa. Ruptura pe care acest eveniment o va aduce în viaţa lui Ragaiac şi a 

Niculinei poate fi considerată dovada peremptorie a faptului că nu 

Niculina era Rusoaica multaşteptată. 

Dintr-un alt episod al romanului aflăm despre locotenentul Iliad, 

„vecin de graniţă” cu Ragaiac, pe care dragostea pentru Valentina 

Andreevna Gruşina – Valia - îl va duce la nerespectarea ordinului dat de 

colonel. În acest episod este valorificată povestirea prietenului ofiţer. 

Venită cu valul de refugiaţi, Valia va trăi alături de Iliad o poveste de 

dragoste de „patru zile”, poveste căreia îi va pune capăt, brutal, colonelul. 

Zadarnice vor fi aşteptările lui Iliad, zadarnice se vor dovedi planurile lui 

utopice, inutile precauţiile cu iz de capcană pe care şi le va lua Ragaiac; 

Valia va lăsa, ca semn al trecerii ei prin această lume, şi, mai ales, prin 

viaţa lui Iliad şi a lui Ragaiac, o vioară de pe strunele căreia mai răzbat 

ecouri din Ceaicovski, Rahmaninov sau Rimski-Korsakov. Poate, 

sfârşitul tragic al Valiei şi fragilul ei mesaj pentru această lume este 

semnul că nu ea era Rusoaica pe care o aşteptau, deopotrivă, Ragaiac şi 

Iliad. 

Gib I. Mihăescu mai face o încercare de a pune unul lângă altul, 

sau unul în faţa celuilalt, personajele romanului, în ultimul episod al 
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romanului, poate, din această alăturare vremelnică să se contureze 

profilul Rusoaicei; dar, şi de această dată, nefiresc, contrariile se resping, 

aceiaşi poli se adună, atraşi de o forţă invizibilă, pe care o putem numi 

destin sau soartă sau… Nunta  Marusei cu profesorul Antimov va trage 

cortina peste imaginea unei Rusoaice ideale pe care nici Ragaiac, nici 

Iliad şi nici un ofiţer care  a cunoscut cătunul fără nume de pe malul 

stâng al Prutului nu au putut-o „prinde”. Poate, cine ştie, vreun romancier 

interbelic, ori, poate, chiar Gib I. Mihăescu, să fi dat atâta strălucire unei 

himere care să adune în ea esenţa  prin care  o Rusoaică devine 

exponentul Marii Rusii! 

S-a spus despre Gib I. Mihăescu că este „un fel de copil teribil al 

romanului românesc interbelic”( Marian Papahagi). Într-un fel, afirmaţia 

ni se pare întemeiată. La apariţia romanului, cel care avea să scrie şi 

prefaţa celei de-a cincea ediţii, Cezar Petrescu, afirma: „A pomeni despre 

sensul romanului Rusoaica, despre substanţa operei în sine, despre 

nepătrunsul psihologic sondat cu un atât de lucid ochi de analist, socot 

de prisos astăzi. Cartea şi-a făcut drum, singură, în lume. A bătut 

recordul ediţiilor cunoscute în librării, de la război încoace. Aparţine 

istoriei noastre literare…e un punct de intersecţie între epoci şi e un 

punct de plecare. Abia peste un deceniu, ori două, în perspectiva 

timpului, se va măsura ce covârşitoare înrâurire a avut asupra unei 

literaturi care îşi pipăie calea, caută alte orizonturi". 

Ca şi în romanele rebreniene, Gib I. Mihăescu construieşte rotund 

opera sa; romanul începe şi se sfârşeşte cu aceeaşi imagine. Laitmotivul 

cărţii este himerica (şi morganatica!) Rusoaică. În roman interferează 

imaginarul şi realul; în timp ce realul creează o stare de aşteptare, un 

spaţiu al unei tensiuni continue, imaginarul rezultă din ataşamentul 

pentru prezent şi pentru acţiune al personajului. Din acest punct de 

vedere, „Rusoaica este un roman puternic prin caracterul  promiscuu al 

aspiraţiilor personajului. În Ragaiac, dorinţa de idealitate ajunge până 

la obsesie, iar senzualitatea până la degradare. Se poate verifica prin el 

o criză a personajului romanesc, intuită cu siguranţă de Gib I. Mihăescu. 

Prin autorul Rusoaicei, personajul romanesc nu se mai poate decide 

între spiritualitate şi senzualitate. Această discordanţă nu dă însă loc 

unei tensiuni lăuntrice reale ci se poate verifica într-o subminare 

reciprocă a celor două planuri; în felul acesta personajul se goleşte de 

substanţă: finalul romanului este edificator (subl. n.)"
2
.  

                                                 
2  Marian Papahagi, Postfaţă la ediţia a Vll-a, Editura Echinox, Cluj,1990. 
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Spiritualitate 

Distanţa dintre religie şi putere 
Anca Manolescu, Stilul religiei în 

modernitatea târzie 

 

un eseu de Dan D. Iacob 

 
 Pe Anca Manolescu am întâlnit-o în 
aria lecturilor mele legate de religie şi studii 
tradiţionale. Apropiindu-mă de viaţa şi 
scrierile părintelui Scrima, am descoperit că 
ea este cercetător şi editor al arhivei André 
Scrima de la „Colegiul Noua Europă“, că este 
editor şi traducător din Simone Weille, André 
Scrima, Rene Guenon. M-a fascinat de la 
început deschiderea pe care o are faţă de 

marile paradigme religioase ale omenirii, felul cum ştie să găsească 
locurile luminoase în care marile tradiţii spirituale se întâlnesc. Dincolo 
de articolele din revistele de cultură „Dilema“ şi „Dilema veche“, 
„Secolul XX“, „Secolul XXI“, „România literară“, „22“, „Idei în dialog“, 
am redescoperit-o în volumele „Locul călătorului. Simbolistica spaţiului 
în Răsăritul creştin“ (Paideia, Bucureşti, 2002), „Europa şi întâlnirea 
religiilor. Despre pluralismul religios contemporan (Polirom, Iaşi, 2005), 
„Jurnal de inactualităţi“ (Paideia, Bucureşti, 2006), „Stilul religiei în 
modernitatea târzie“ (Polirom, Iaşi, 2011). 
 Ne vom opri acum asupra celui din urmă volum, deoarece ni s-a 
părut că el sintetizează preocupările autoarei din ultimul deceniu, 
încercarea de a contura statutul religiei la început de secol şi de mileniu, 
într-o lume care-şi redefineşte valorile. Dincolo de cadrul democratic ce 
permite omului credincios să-şi trăiască astăzi fără oprelişti convingerile 
religioase, societăţile  moderne, ne atrage atenţia Anca Manolescu, „nu se 
mai construiesc în funcţie de un arhetip ceresc ; cadrele vieţii comunitare 
nu mai oglindesc decât absenţa divinului, ignorarea lui. “ Dar criza lumii 
moderne, crede autoarea în rând cu Nicolae Berdiaev, Simon Weil, 
André Scrima, Andrei Pleşu, H.-R. Patapievici, poate oferi, alături de 
inconfort spiritual şi tocmai datorită lui, materie pentru un discernământ 
ofensiv, creator, puncte de sprijin pentru orientarea verticală.  
 În modernitatea târzie, singurul centru unanim recunoscut este 
subiectul uman, căruia societatea şi statul încearcă să-i asigure condiţiile 
unei libertăţi de gândire, de expresie, de acces la informaţie, de 
comunicare, de cult, de acţiune, nestingherite. În acest context 
„supunerea faţă de o doctrină sau o tradiţie, supunerea în genere a devenit 
o atitudine neobişnuită, dacă nu chiar suspectă. Atitudinea critică, liberul 
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examen, alegerea, inventivitatea: iată virtuţile în care se recunoaşte sau la 
care vibrează omul comun al zilelor noastre.“ Astăzi, observă Anca 
Manolescu, singura instanţă creditată ca purtătoare de transcendenţă în 
raport cu socialul şi cu istoria rămâne persoana umană şi de aceea 
libertatea ei este totală. Nu trebuie să uităm faptul că unul din cele mai 
importante impulsuri ce au condus la naşterea modernităţii a fost acela de 
distanţare a omului de obiectivările divinului, aşa cum erau ele conturate 
de scolastica târzie. Astfel astăzi, instituţiile religiei nu mai conving ca 
obiectivări ale transcendenţei ci ca vectori către ea. Pe această linie de 
gândire, într-un interviu recent, teologul Jean-Yves Lacoste declara : „ 
(…) nu mă interesează creştinismul, ci Christos.“ 
 Pe de altă parte, la început de secol XXI, în contextul globalizării, 
al liberei circulaţii de oameni, doctrine, religii, sisteme de gândire,  
nimeni nu poate închide ochii asupra existenţei altor concepţii despre 
lume. Nimeni nu-şi mai poate considera propria tradiţie drept singura 
adevărată, afirma în anul 1997 un teolog catolic, referindu-se la situaţia 
bisericii în lumea de azi.  
 Modernul este, s-a spus, un om fragmentat ; astfel, există o 
distanţă între convingerile sale religioase şi viaţa lui curentă, obştească 
sau particulară. Dar dincolo de dezavantajele acestei condiţii diferenţiate 
a omului de astăzi (pericolul schizofreniei, a fărâmiţării individului) ea 
poate deveni, dacă este asumată de conştiinţă, „suport pentru a percepe 
tensiunea dintre cei doi poli, pentru a resimţi interior atracţia polului 
infinit depărtat, pentru a privi distanţa ca distanţă mobilizatoare.“ Acesta 
este, desigur, cazul ideal dar secularizarea în sensul ei cel mai adânc nu 
înseamnă doar separarea Statului şi a puterii lui de Biserică/religie, nu 
înseamnă doar transformarea religiei în convingere individuală sau de 
grup ci „reducerea realului la un singur nivel de realitate. “ 
 În aceste condiţii, putem afirma că secularizarea este trăsătura 
dominantă a modernităţii târzii, că societăţile occidentale sunt „societăţi 
fără religie “? se întreabă Anca Manolescu. 
 Răspunsul este negativ dacă ne gândim că pe lângă rolul ei 
spiritual, religia are astăzi un important rol cultural: acela de a menţine în 
conştiinţa unei societăţi pe cale de a-şi pierde memoria o imensă, foarte 
veche tradiţie etică, artistică, intelectuală, care a modelat destinul 
occidental.  
 Modernitatea târzie a inaugurat un model mental pe care 
cercetătorii au ales să-l numească „ieşirea din religie“, diagnosticul 
desemnând starea unei societăţi în care religia nu mai constituie un reper 
pentru toate aspectele vieţii, pierzându-şi autoritatea normativă de care să 
ţină seama puterea politică. Dar, observă Anca Manolescu, dincolo de 
aceste diagnostice care întrevăd extincţia religiei, realitatea din terenul 
extra-european, ba chiar şi european, demostrează vitalitatea religiilor, 
„capabile să reacţioneze creator la delocările pricinuite de globalizare, să 
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ofere sens individului şi comunităţilor pe drumul traumatizant al 
modernităţii“. Pe de altă parte, observă autoarea, cei ce vorbesc despre 
„ieşirea din religie“ pornesc de la o definiţie a ei strict sociologică, 
plasând-o într-o paradigmă secularizantă, care nu admite decât 
„transcendenţe“ secretate de umanul colectiv.  
 „Ceea ce s-a schimbat faţă de societăţile tradiţionale şi de 
modernitatea clasică este, constatăm cu toţii, modul de manifestare a 
transcendenţei.  Nici afirmată, nici negată peremptoriu, nici obiectivată, 
nici redusă la chestiune privată, subiectivă, transcendenţa îşi manifestă 
vizibilitatea publică, având atâta obiectivitate socioculturală cât au şi alte 
convingeri şi valori împărtăşite de comunităţi importante din societatea 
mare. “ Pentru noi, domeniul politic şi social nu mai reflectă absolutul, 
nu se mai află în corespondenţă cu o cetate divină, cu un model ceresc 
dar, desprinsă de simbolismul puterii, suveranitatea divinului rămâne să 
se reflecte în societăţile noastre numai sub chipul autorităţii spirituale, iar 
autoritatea spirituală, străină prin natura ei de forţă, se asociază strâns cu 
libertatea persoanei. Autoritatea spirituală „impune doar prin adevărul 
transfigurator pe care îl radiază, e respectată datorită consimţirii celor 
care recunosc în ea radiaţia adevărului şi a dreptăţii.  (…) Modernitatea 
târzie pune autoritatea spirituală în faţa provocării sau a şansei de a se 
manifesta fără „coaja“ protectoare a puterii.“ Este cred, ce se întâmplă în 
partea noastră de ţară, în care oamenii credincioşi s-au strâns în jurul 
marilor duhovnici ştiuţi (părintele Iustin de la Petru Vodă) sau mai puţin 
ştiuţi pe plan naţional. S-au conturat asftel două Românii, una de paradă, 
vizibilă în presă şi pe ecranele televizoarelor, şi una discretă, ancorată, 
prin credinţă, în transcendent.   
 Când prima modernitate a izgonit religia din sfera puterii, 
instituţiile creştine din Occident au resimţit acest divorţ ca pe un atentat 
grav la misiunea lor spirituală, privind modernitatea ca pe un război între 
laicitate şi Dumnezeu. De la începutul secolului al XX-lea însă, ele au 
început să valorifice spiritual orizontul modernităţii, adresându-se 
conştiinţelor, apărând libertatea de conştiinţă, intervenind în dezbaterile 
publice. După căderea comunismului, catolicismul polonez, ortodoxia 
rusă, românească, bulgară, sârbă, par să lucreze pe două fronturi 
divergente. Sigure de autoritatea lor spirituală, ca tradiţii bine implantate 
în cultura popoarelor respective, ele acceptă, în principiu, valorile 
democraţiei şi pluralismul religios, apără libertatea de conştiinţă, critică 
ceea ce în ochii lor sunt derapaje ale modernităţii dar încearcă, în acelaşi 
timp, să asocieze autoritatea lor spirituală cu puterea statului, să pună 
semnul echivalenţei între comunitatea de credinţă şi cea cetăţenească.  
 În tot acest iureş uităm însă că „a exploata spiritual distanţa dintre 
religie şi putere nu înseamnă a pleda pentru reforme instituţionale, pentru 
adaptări modernizante sau moderniste ale Bisericii. Înseamnă a gândi şi a 
practica în mod „apofatic“ credinţa, a pune public în operă stilul ei 
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paradoxal, eliberator.“ Iar pentru partea noastră de cer, practicarea 
credinţei ţine de ritual, de relaţia ucenic-duhovnic, de anul bisericesc, 
ritmat de sărbătorile lui.  
 Astfel, pentru privirea spirituală, modernitatea târzie nu e mai 
săracă decât alte epoci în sensuri mobilizatoare, apte de transfigurare, 
numai că ele au încetat să facă parte din vocabularul comun al societăţii 
mari. În aceste condiţii cresc responsabilitatea persoanei şi libertatea ei în 
ce priveşte investigarea sensului. „Modernitatea a făcut din individ o 
fiinţă mândră de autonomia ei, aşezându-l implicit într-un raport mai 
fragil, dar, într-un anume fel, şi mai „direct“, cu credinţa“.  
 Noutatea modernităţii târzii, afirmă Anca Manolescu în 
încheierea eseului său, „constă în faptul că nu ne mai putem închide într-
o religie ca într-o cetate, ci trebuie să dăm seama, din interiorul propriei 
tradiţii, de diversitatea lumii şi de universalul ţintei care ne orientează 
căutarea. (...) În zenitul religiilor ată aceeaşi realitate, prea densă pentru a 
putea fi prinsă într-un contur limitativ, prea atrăgătoare pentru ca omul să 
nu pornească la drum spre plenitudinea ei. Astăzi, ea îşi marchează mai 
mult ca niciodată, în spectacolul public, distanţa faţă de formele lumii, în 
care radiază lumina ei, dar de care ea nu e nici stăpânită, nici parcelată.“ 
 Cred că volumul din cuprinsul căruia am semnalat câteva teme 
merită să fie dezbătut într-un cerc mai larg şi poate că revista „Conta“ va 
găsi de cuviinţă să-şi invite cititorii, o dată pe lună, la câte o dezbatere pe 
o temă anunţată, în jurul unei cărţi. Anii de după 1989 au adus în librării 
multe titluri semnate de noile voci ale culturii române între care amintim 
pe Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Teodor Baconschi, Mihai Neamţu, 
Cristian Bădiliţă, ca să nu amintesc decât pe cei a căror preocupări sunt 
legate de temele conturate în aceste rânduri. Din nefericire, cărţile lor nu 
au provocat dezbateri în cercuri largi de oameni, fiind accesibile doar 
celor interesaţi de problematica pe care ele o ridică.  
 Cred că problematica legată de religie, de sensul vieţii, de 
transcendenţă şi de chipurile ei limitative la care avem acces ca oameni, 
este una de prim interes şi mai cred că spaţiul românesc de astăzi are 
nevoie, dincolo de temele politice şi economice care sunt întoarse pe 
toate feţele de mass-media, de dezbateri care să abordeze sensul vieţii, 
relaţia omului cu transcendenţa, felul cum ne raportăm la Iisus Hristos, 
dezbateri la care să participe, alături de reprezentanţi ai instituţiilor 
religiei, gânditori laici şi voci ale societăţii civile. Suntem, la început de 
secol şi mileniu, la una din acele răspântii ale istoriei care poate marca, 
prin alegerea drumului pe care vom păşi, destinul nostru ca popor şi 
destinul fiecăruia dintre noi. Trebuie de aceea să depăşim nivelul 
religiozităţii, spre a ne deschide către orizonturile credinţei, iar o carte ca 
cea semnată de Anca Manolescu ne poate ajuta să ne cunoaştem mai bine 
ca indivizi, ca neam, în contextul întâlnirii cu celălalt şi al întâlnirii cu 
divinul.   
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„Circulam odată cu trenul pe traseul Brad-Arad. În 

compartiment cu mine se aflau două bihorence, un moţ şi 

o moaţă. Mi-am dat seama atunci câte diferenţe pot 

exista între bihoreni şi moţi în ceea ce priveşte 

reprezentările asupra somnului…” 

 

 

 

 

Alte întîmplări din Munţii Apuseni 
 

proze de Mihai Pascaru 

 

Barba 

 

Ca profesor de ţară cu casă la oraş, am  făcut mult mai uşor şi mai 
ieftin naveta câtă vreme am purtat barbă în Apuseni. Şi am aflat, de 
asemenea, mult mai multe despre oamenii locului şi problemele lor. 

Şoferii opreau mult mai prost decât înainte. Deschizându-mi ei aşa 
portiera, îmi ziceau: 

- Urcaţi, vă rog, părinte şi staţi lângă uşă că-i scaunul mai moale. 
Urcam şi stăteam pe locul cel mai bun. Eram şi preferat în raport cu 
alţi conavetişti. 
- Lăsaţi-l pe domnul părinte, ziceau şoferii. Poate-i grăbit la cineva. 
Foarte mulţi şoferi mă scuteau de plată. 
- Lăsaţi, părinte! Să ne dea Dumnezeu sănătate... Că dacă-i 

sănătate, vin şi banii din urmă. 
Nu a crescut însă în acest timp respectul copiilor de la şcoală faţă 

de mine, sau dacă a crescut totuşi creşterea nu a  avut nici o legătură cu 
barba. Dimpotrivă. M-au poreclit „episcopul” copiii mai mari, iar cei mai 
mici au preluat porecla de la ei. Şi unii şi alţii căutau s-o pronunţe cât mai 
aproape de urechile mele, de parcă aş fi fost surd sau n-aş fi fost acolo. 
Nu-i pedepseam niciodată pentru că şi eu îmi porecleam profesorii sau 
preluam porecle de la alţii în copilăria mea. 

O atitudine aparte adoptau şi femeile tinere din sat. Pentru ele, a 
purta barbă era echivalent, paradoxal, cu a nu fi bătrân niciodată, barba 
apărându-ţi faţa, pe vremea aspră de acolo, asemenea fardului femeilor. 
Nu mi-o spuneau, desigur, dar le vedeam cum zâmbesc când eram prin 
preajma lor. Nu ştiu ce credeau celelalte femei, mai în vârstă, pentru că 
ele nici nu discutau imprudent precum copiii şi nici nu zâmbeau 
asemenea femeilor tinere. Despre bărbaţi ştiu că nu acordau nici o atenţie 
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schimbării din fizionomia mea. Preotul satului nu purta barbă, iar bărbaţii 
nu găseau nimic deosebit în faptul că o purta altcineva. 

Într-una din zile, la pod la Cîmpeni, m-a întrebat un bărbat din Baia 
de Arieş:  

- Cum aţi terminat cu procesul? 
Nu fusesem niciodată implicat într-un proces dar,  bănuind că voi 

afla ceva interesant, am întrebat:   
- Care dintre ele? 
- Cel cu mătuşa, cu pământul care vi se cuvenea moştenire, dar îl 

luase ea. Am fost şi eu în sală. Tot cu pământul sunt şi eu în proces. Dar 
cu fratele meu. 

Am căzut în propria-mi capcană pentru că nu am ştiut ce să-i 
răspund dat fiind faptul că omul fusese în sală la procesul de care vorbea 
şi până la urmă tot m-aş fi dat de gol,  neştiind unele amănunte şi nici 
măcar faptul cum s-a sfârşit procesul în cauză. 

Bărbatul a remarcat imediat ezitarea mea. 
- Nu sunteţi dumneavoastră preotul din…? 
Nu, nu eram. 
Preotul cu care toată lumea mă confunda avea în zonă un prestigiu 

deosebit. Dar mai mult decât cu respect, lumea se raporta cu teamă la el. I 
se atribuiau puteri deosebite, dezlegând şi blestemând deopotrivă în 
funcţie de banii şi dorinţa enoriaşilor clienţi. 

[Muşca, 1985] 
 

Diferenţe 
 

Circulam odată cu trenul pe traseul Brad-Arad. În compartiment cu 
mine se aflau două bihorence, un moţ şi o moaţă. Mi-am dat seama atunci 
câte diferenţe pot exista între bihoreni şi moţi în ceea ce priveşte 
reprezentările asupra somnului. 

Vorbea una dintre bihorence: 
- Noi punem sub cap câte două perne mari şi moi. Să vezi atunci ce 

dulce-i somnul! 
- Noi n-am putea dormi aşa, îi replică moaţa. Perna noastră este 

moale, dar nu mai groasă decât distanţa dintre umăr şi cap. Noi nu ţinem 
capul sus în somn, îl ţinem aşa cum îl ţineam şi peste zi – drept. 

- Şi cu ce vă acoperiţi voi? întrebă cealaltă dintre bihorence. 
- Cu un ţol ţesut din lână sau o plapumă când este foarte frig. 
- O, noi avem dună! exclamă  bihoreanca nu fără o undă de 

compătimire şi dispreţ. 
- Cum este duna? întrebă moaţa. 
- Ca o plapumă, dar mult mai mare. Punem în ea mai multe 

kilograme de puf de gâscă. 
- De unde aveţi atâta puf? 
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- De la gâştele noastre. Avem foarte multe gâşte şi le jumulim de 
vii, nu numai când le tăiem. Puful le creşte la loc şi iar le jumulim. 

- Bietele gâşte! se tângui moaţa. 
- Dar voi n-aveţi gâşte? 
- Noi n-avem, răspunse moţul care tăcuse până atunci în colţul lui. 

Gâştele au nevoie de apă şi de unde apă la noi, pe  crestele munţilor? 
Bihorencele au dat din cap, totuşi mirate. 
Moaţa era de la Vidra şi mergea la Arad, la fiii ei plecaţi de mai 

mulţi ani acolo. 
Moţul era din Dealul Lămăşoii (Albac) şi se ducea într-un sat de 

lângă Arad, să vadă dacă i-au fost vândute lemnele. De mai multe luni le 
lăsase acolo, la un om de încredere. 

Bihorencele n-au spus exact de unde sunt dar au vorbit mult despre 
problema care le dusese în Apuseni. Erau soacră şi noră. Fiul şi, 
respectiv, soţul fusese arestat în Vadul Moţilor pentru vânzarea de 
porumb. Îl adusese până acolo cu o maşină personală (un ARO cu 
remorcă) şi reuşise să vândă foarte puţin în momentul în care l-au prins. 
Cel mai mult s-au necăjit moţii din Vadu din pricina asta moţii pentru că 
nu aveau altă cale de a-şi procura porumbul. Cel promis pentru 
contractele de vite  întârzia de vreun an să apară. Femeile s-au îngrijorat 
nemaiprimind nici o veste de la bărbat şi au plecat pe urmele lui. În 
Vadul Moţilor au aflat de arestare şi au ajuns astfel la Alba Iulia şi Aiud, 
unde era închis. 

Moţul făcuse şi el de mai multe ori puşcărie pentru lemne dar tot nu 
se lăsa. Îşi crease o reţea foarte puternică, din oameni diferiţi şi cu puteri 
diferite, cum zicea el. În această reţea un loc aparte ocupau şi oameni de 
încredere care îi vindeau lemnele. Şi lemnele se vindeau bine, fiind 
necesare celor care îşi construiau case în satele bănăţene atât de prospere. 

Tânăra bihoreancă a adormit în cele din urmă în poala soacrei. 
Moaţa şi moţul au adormit rezemaţi de spatele banchetei, cu capul drept 
şi spatele drept. Eu m-am chircit lângă ei, ca un navetist cu state vechi la 
care forma şi mărimea pernei nu mai contau deloc. 

[Abrud-Vârfurile, l986] 

 

Pachetul de ţigări 
 

Cum se comportă locuitorii din Munţii Apuseni în faţa unui act de 

violenţă? 

Se comportă foarte diferit. 

Într-una din serile ploioase de la Abrud un tânăr este oprit pe stradă 

de trei necunoscuţi. 

- Nu ai o ţigară, bă? i se aşeză unul în cale. 

Tânărul îşi pipăi câteva secunde nodul de la cravată, amânând 

răspunsul. 
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- Am, răspunse în sfârşit, oferindu-le pachetul. 

Cel care îi barase drumul scoase şi el  un pachet, începând să râdă: 

- Avem şi noi. Ce credeai, că noi n-avem? 

În toata fiinţa lui, tânărul nostru firav se pătrunse de o nemăsurată 

teamă. De ce jocul acesta şi ce va urma? 

- Ai tu, dar eu nu am şi-am să le iau pe ale lui, hotărî cel care părea 

mai în vârstă dintre necunoscuţi. Şi către tânăr: Mi le dai, mă?! 

- Sigur că da, îi răspunse tânărul, grăbit să scape cât mai repede de ei. 

- Nu aşa. Dacă mi le dai, le pui tu singur în buzunarul de ici. 

Şi îi arătă un buzunar de la cămaşa lui vineţie. 

Tânărul introduse ţigările la locul cerut şi se îndepărtă aproape 

alergând, căutând să fie cât mai aproape de grupurile celor care se îndreptau 

spre „blocuri”, în aceeaşi direcţie cu el. La un moment dat chiar intră în 

discuţie cu o chelneriţă de la „Detunata” şi cu cei din grupul ei. Teama se 

mai risipise, se simţea în siguranţă deşi nu ar fi avut nici un motiv să nu se 

simtă aşa. 

Lovitura o primi pe la spate. Căzu, moment din grupul de care se lipise 

începu să se depărteze de el cu pas tot mai grăbit. Nimeni nici măcar nu mai 

întoarse capul. 

În cădere, se lovi de bordura asfaltului cu ceafa  şi pentru un timp nu 

mai ştiu exact ce se întâmplă cu el. Auzea doar foarte vag vocea celui care 

primise ţigările şi îi simţea vârful bocancilor în burtă: 

- De ce mi-ai luat banii, măi nenorocitule? Două mii de lei am avut în 

buzunarul în care mi-ai pus pachetul. Atâta e la tine pachetul de “Carpaţi”?  

L-au mai slăbit şi tânărul a reuşit să se ridice, fugind spre deal, pe 

prima uliţă întâlnită. 

Revenindu-şi puţin, se grăbi să intre într-o curte, să-şi tragă sufletul. 

Trântise probabil puternic poarta, pentru că imediat se trezi în faţă cu 

proprietarul casei, care apucase într-o mână o bucată lemn şi se îndrepta 

ameninţător spre el. 

- Plec, plec imediat, îi zise tânărul. Numai puţin să îmi revin. Sunt 

urmărit şi n-am făcut nimic. Nişte derbedei de pe şantier... 

- Da să şi pleci! ridică omul în aer bucata de lemn, ameninţându-l. De 

unde să ştiu eu ce-ai făcut? 

Neavând încotro, tânărul nu mai spuse nimic şi plecă, abia târându-se 

dincolo de poartă. 

Necunoscuţii, care îl urmăriseră, îi auziseră glasul şi îl aşteptară în 

spatele unui gard, chiar lângă poarta pe care tânărul ieşise. 

Afară se întunecase puţin. 

Urmară lovituri scurte şi repetate în stomac. 

Din nou acelaşi glas: 
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- Noi venim aici să vă facem blocuri, să aveţi unde sta şi voi, moţii 

dracului, ne furaţi! Daţi-i, mă, să ştie că noi nu glumim cu moţii!  

Ceilalţi doi însă nu mai dădeau. Peste drum descoperiră o poartă de 

metal şi prinseră să-l trântească pe tânăr cu capul de ea. 

Până când veni stăpânul porţii: 

- Nenorociţilor! Nu pentru asta am făcut eu poarta. Hai, căraţi-vă de 

aici! 

- Nu ne cărăm până nu îl omorâm, ameninţă cel mai tânăr dintre 

şantierişti. I-a furat lui Ioşca  două mii de lei. 

 - Şi dacă-l omorâţi, îi primiţi înapoi? intră la bănuieli proprietarul 

porţii de metal. Ia lăsaţi-l în pace! Nu vedeţi că nici n-aveţi ce bate? L-aţi 

nenorocit deja. De ce nu mergeţi la miliţie? 

Rostind aceste vorbe, proprietarul porţii el însuşi se lumină. Într-

adevăr, de ce nu mergeau la miliţie? Cei trei şi-n braţe l-ar fi dus până acolo 

pe cel căzut acum la picioarele lor. 

- Ia haideţi la miliţie! hotărî proprietarul porţii. Vedem noi cine-i 

vinovat! 

Tânărul nostru tresări: 

- Eu merg oriunde. Nu am nici o vină.  

 Cei trei se priviră o clipă şi hotărâră surprinzător: 

- Mergem! Toată lumea ştie că s-au dat banii azi pe şantier şi nici 

mama miliţiei nu se leagă de clasa muncitoare în zi de salar! 

Îl ridicară pe tânăr şi, toţi cinci, porniră spre miliţie. Dar pe la 

jumătatea drumului se auziră strigaţi de un glas de femeie: 

- Staţi! Staţi!!! 

Era soţia proprietarului porţii. Se aruncă direct în braţele bărbatului ei : 

- Unde mergi? De ce te bagi în prostiile altora? Hai înapoi acasă!  

- Nu pot să-l las pe omul ăsta singur. Sunt în stare să-l omoare şi nu 

pare cu nimic vinovat, o respinse cu grijă bărbatul.  

Cel numit Ioşca  interveni şi el: 

- Are dreptate femeia. Hai s-o lăsăm baltă!!!  

Ce fel de dreptate avea femeia? 

Pentru tânărul nostru nu mai avea importanţă, dar nu dorea nici în 

ruptul capului să se întoarcă singur acasă. Îl prinse de mână pe proprietarul 

porţii, care se recomandase şoferul Damingher din Deal (soţia îi era 

contabilă la Combinat), ca un copil îl prinse şi nu-i mai dădea drumul. Aşa, 

de mână, au mers până la uşa apartamentului tânărului. 

Peste două zile tânărul a fost căutat de un bătrân de pe strada Viilor, 

bătrânul mărturisind că a fost martor la prima serie de lovituri primite de 

tânăr, după ce grupul se desprinsese de el. Pe bătrân l-a primit soţia 

tânărului, ascultându-i cuprinsă de groază relatarea. 
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- Îl loveau pe rând, îl loveau eu picioarele în stomac şi în coaste, ca pe 

un sac de tărâţe. Se odihnea unul, lovea altul şi apoi lovea cel odihnit. La un 

moment dat, el a sărit în drum să oprească locala care tocmai trecea. Şoferul, 

unul slab şi cu mustaţă, a încetinit dar n-a oprit ca să se urce. A încetinit 

numai pentru că era cât pe ce să-l calce. Cine erau? 

- Nu-i cunoştea. Nu-i mai văzuse niciodată, îi răspunse soţia. 

- Hm, se arătă bătrânul neîncrezător, pregătindu-se să plece. Oricum, 

huliganii trebuie pedepsiţi şi eu sunt gata să depun mărturie. Am văzut totul 

şi m-am cutremurat. 

Dacă a văzut totul, de ce nu intervenise într-un fel sau altul? 

De ce n-am intervenit eu care, de asemenea, văzusem aproape totul? 

Nu puteam interveni. Tânărul nostru eram chiar eu. 
[Abrud-Muşca, 1986] 

 

Femeia 

 

 Nu prea mi-a fost dat să aud că bărbaţii din Apuseni s-ar lua la bătaie 

din pricina unei femei, cum adesea se întâmplă în alte zone. 

 Mai mult, atunci când alte pricini apar şi bătaia se-ncinge, se pare că 

nu să fie sub ochii femeilor.   

 Călătoream într-o iarnă primăvăratică mult într-o maşină de muncitori, 

vreo douăzeci de oameni pe câţiva metri pătraţi, de la Zlatna spre Abrud. 

 Muncitorii, de fapt şoferi şi mecanici de la Cîmpeni detaşaţi din cauza 

reducerii de activitate din transporturi să încarce cărămizi la Sîntimbru, 

lângă Alba Iulia, erau puţini – cei mai mulţi erau călătorii de ocazie. 

 Bărbaţi, cu o singură excepţie: o femeie, „o doamnă” cum ar zice 

moaţele, frumoasă poate dacă fardul n-ar fi abundat. 

S-a glumit, s-a râs cu măsură, muncitoreşte, ca la întoarcerea acasă 

după o zi de lucru. Nu se fuma, nu se cânta, mai ales un tânăr se remarca – 

tânărul care, în ciuda insistenţelor, refuza să cânte. „Nici broasca nu cântă pe 

uscat”, a fost ultima lui replică pentru că după aceea nimeni n-a mai insistat. 

Pe traseu s-a mai urcat un bărbat în vârstă. Un altul – mai tânăr – i-a 

cedat locul: şezi, vere, şezi, el îngrămădindu-se între doi dintre colegii de 

muncă. 

Maşina, cu o suspensie bună, nu zguduia nici nu trântea, doar legăna. 

Vânzoleala din spatele meu a început fără să-mi dau seama. Am auzit 

o palmă plesnind un obraz, un pumn rătăcit lovind peretele de tablă al 

maşinii, alt pumn lovind ceva care nu mai făcuse chiar atâta zgomot. 

Când m-am întors, începuse deja despărţirea, dar pentru că se arăta 

extrem de anevoioasă unul din şoferii cărămidari a semnalizat celor din 

cabină, prin intermediul unei sonerii, pentru oprire. 

Maşina s-a oprit şi combatanţii au coborât în şosea. 
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Abia peste câteva minute a urcat din nou, doar unul dintre ei, cel care 

părea mai puţin vinovat. 

Cauza? O ciufală. 

Cel care cedase locul „vărului” era cunoscut în Cîmpeni mult mai mult 

prin porecla ce i se atribuise decât prin nume. Suporta această poreclă nu 

prea drăguţă ori de câte ori era vorba de colegii lui de muncă dar niciodată 

când era vorba de altcineva. 

Cel lovit îl strigase prin poreclă fără a şti că altul, cu totul altul şi foarte 

departe, este numele lui. Între rostirea poreclei şi lovitură au fost strivite doar 

câteva zecimi de secundă. 

Cei din maşină, s-au împărţit, în mare, în două tabere: unii îl apărau pe 

colegul lor, alţii apărau pe cel poreclit. 

Un bărbat mai în vârstă i-a acuzat însă pe amândoi: 

- Ne-am făcut de râs în faţa unei femei, bărbaţi în toată firea şi fără pic 

de minte! 

Şi s-a aşternut imediat o tăcere de piatră mocnind, moţească aproape.  

Am privit femeia. Zâmbea îngăduitoare. Doar zâmbea. 

S-au aprins ţigările. Cineva a rupt tăcerea, dând tonul la cântec. 

Tânărul cânta chiar fără udătura invocată mai înainte. 

S-au pornit şi alţii, mai imitându-l, mai încurajându-l: 

-  Aşa e viaţa, după necaz trebuie să vină şi bucuria! 

Tânărul cânta frumos, frumos cum rar mi-a fost dat să aud cântând pe 

cineva în Apuseni. Am în vedere vocea, melodia. 

Versurile, din păcate, nu puteau fi gustate mici măcar dac-ai fi ştiut că, 

în urma unui cataclism cultural, sunt singurele versuri care au rămas pe 

lume. Reproduc, cu retuşuri, o singură strofă: 

  Foaie verde de mărar 

  Bine e să fii cizmar, 

  Când îţi vine câte una 

  Să scoţi sula cu căciula… 

Entuziasmul a devenit cvasigeneral şi bărbatul care se simţea jenat de 

bătaie în faţa femeii nu era cu nimic mai puţin copleşit. 

 Am privit-o din nou. Ea râdea cu poftă. Chiar aşa! 

 Nu prea mi-a fost dat să aud că bărbaţii din Apuseni s-ar lua la bătaie 

din  pricina unei femei, dar foarte des am auzit cum cântă din pricina ei. 
[Abrud, 1986]
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,,Exilul în cuvinte” sau  

despre literatură ca forma mentis 
 

o cronică de Silviu Mihăilă 

 

După apariția volumului de versuri, 

Timp pentru doi (Alba Iulia, Editura Gens 

Latina, 2010) pe care Sonia Elvireanu l-a 

lansat în toamna anului trecut, de această dată, 

asistăm la un nou eveniment editorial. 

Autoarea continuă seria preocupărilor literare 

personale – și veți înțelege de ce le numesc 

astfel – îndreptându-se cu avânt înspre noi 

domenii de cercetare, cu precădere, literatura 

exilului sau literatura memorialistică a 

exilului. În umbra cuvintelor reunește studii 

(fișe de lectură, delimitări teoretice și 

conceptuale- unele cu un pronunțat caracter 

didactic ce trădează demersurile de cercetare 

doctorală pe care autoarea le valorifică pentru redactarea tezei) și care la o 

primă vedere par abordări ,,cuminți”, ale unui cititor ingenuu, pasionat de 

actul lecturii: volumul, cuprinzând, prin urmare, cronici, recenzii, reflecții 

mai mult sau mai puțin interpretative despre semnificațiile multiple (de ordin 

istoric, politic, social, literar) asupra fenomenului exilului cultural românesc; 

fenomen considerat încă ,,tabu” datorită imposibilității explicării și 

explicitării acestuia în deplinătatea coerenței sale. Literatura exilului 

,,câștigă” teren, mai ales după căderea regimului ceaușist în România când 

este momentul ieșirii la rampă a unui trecut ,,neguros”, ,,ascuns”- pe de-o 

parte: pentru că scriitorii exilați au putut opta fără teamă pentru revenirea în 

patria natală, ,,acasă”, iar, pe de altă parte, scriitura acestora (articole, 

jurnale, memorii, confesiuni ș.a.) a putut (re)intra în circuitul de specialitate 

al literaturii române și în conștiința și bibliotecile publicului român. Desigur, 

putem vorbi, după 1989, de o oarecare echilibrare și restaurare a adevărului 

istoric, politic, social și literar în rândul culturii și a vieții literare românești. 

Dar În umbra cuvintelor nu este doar un volum despre literatura 

exilului, de aceea mă interesează din perspectiva a două nuclee ideatice prin 

care, cred că, el atrage atenția și în jurul cărora se și concentrează 

prezentarea de față: 1. abordări comparative pe marginea unor grile de 

istorie, critică și stilistică literară și 2. exilul ca modalitate de (auto)definire a 

condiției umane. Care sunt ,,șansele” unei asemenea literaturi, să o numim 
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de ,,sertar”, în contextul anului 1989 decembrist? Care este rolul și valoarea 

estetică, axiologică a unor asemenea scrieri, până mai ieri ,,interzise”, iar 

acum ,,independente”, libere, în sensul revelator al cuvântului? Sunt 

întrebări la care Sonia Elvireanu încearcă să ofere răspuns. 

Pentru început, mă voi opri asupra primului capitol care tratează 

cunoașterea senzorială în viziunea lui Condillac. Acesta susține că omul se 

naște în ignoranță, de aceea orice cunoștință o dobândim prin simțuri (miros, 

gust, auz, văz și simț tactil). Pentru a-și demonstra afirmațiile, susține Sonia 

Elvireanu ,,Condillac recurge la imaginea-metaforă a unei statui, lipsită de 

simțuri, înzestrând-o rând pe rând cu câte unul, pentru a demonstra rolul 

fiecăruia în parte și apoi a tuturor celor cinci simțuri acționând simultan, 

pentru o cunoaștere complexă a lumii” (p. 7). Explicațiile propuse de 

Condillac mă ajută să stabilesc o analogie cu discursul lui Miron Costin cu 

ocazia Crăciunului 1676. Cronicarul aduce în discuție ,,omenia” și ce 

înseamnă să fii om de omenie. Argumentele sunt, de asemenea, puse pe 

seama unei statui, mai exact, statuia lui Memnon, fiul zeiței Aurora. 

Memnon este ucis de Ahile la Troia, iar mama acestuia, profund îndurerată, 

îl roagă pe Zeus să-l veșnicească. Zeus, la rugămințile stăruitoare ale 

Aurorei, îl eternizează pe Memnon, transformându-l într-o statuie. Miron 

Costin relatează cum, în fiecare dimineață, la răsăritul soarelui, când zeița 

Aurora venea să-l viziteze pe Memnon (devenit statuie), acesta scotea un 

sunet ca de om viu. Odată cu primele raze de soare care atingeau statuia, 

Memnon îi răspundea mamei sale. Miron Costin este de părere că dacă până 

și o statuie a dat dovadă de omenie, cu atât mai mult noi, oamenii, suntem 

datori cu omenia. Istorisirea actualizează, dincolo de aspectele morale și 

etice, legătura triadică senzații-idei-sentimente, tematizată și de Condillac. 

În al doilea rând, volumul reunește ,,fișe de lectură” ale unor autori 

de talie mondială, uneori, prezentați în mini-secvențe monografice, le-aș 

numi: nu lipsește exercițiul hermeneutic, comparatist, aspecte legate de 

istoria ideilor și a mentalităților sau ,,decupaje” de memorialistică și jurnal- a 

se vedea, de pildă, paginile dedicate: Annei de Noailles, André Breton, 

Valéry Larbaud, Camus, Eugen Ionescu, Erlend Loe ș.a. Oferind o paletă 

largă de volume discutate, analizate și, pe alocuri, interpretate, discursul 

critic al Soniei Elvireanu deschide parcă o altă lume, în esență, revolută: 

autoarea coboară statui de pe soclu, reînvie istoria, redeschide arhive uitate, 

prăfuite de vreme, plonjează într-un bazin al varietății palierelor 

intertextuale, internarative, interculturale- sub forma unor ,,dosare de 

existență” (apud C. Petrescu) și care trădează cu suplețe subiectivitatea 

auctorială. Disecând romanul Ciuma (La Peste) de Albert Camus, autoarea 

înțelege lupta împotriva epidemiei ,,negre” drept una a așezării întru 

demnitate: ,,să ajuți în suferință, să diminuezi suferința, să restitui omului 

demnitatea sa cu prețul sacrificiului” (p. 40) sau ,,…niciodată omul nu 
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trebuie să cedeze oboselii, rutinei în cursa inutilă împotriva morții, 

dimpotrivă, trebuie să-și asume până la capăt și fără disperare rolul de a fi 

om” (p. 41). 

În egală măsură, volumul reia trasee de exegeză literară nu o dată 

dezbătute de către critica literară: realismul social la Rebreanu vs. realismul 

mitic la Sadoveanu în al căror punct de intersecție se regăsește imaginarul cu 

care operează scriitorul francez Camille Lemonnier (Sonia Elvireanu 

prezintă opera Un mâle <<Masculul>> apărută în 1881). O altă axă 

principală dezvoltată în volum este problematica romanului postmodern, 

oglindită apelând la ideile exprimate de Milan Kundera care nu mai crede în 

posibilitățile de ,,resuscitare” a unei noi structuri arhetipale ale romanului: 

,,romanul și-a epuizat posibilitățile sale” (p. 95). Autoarea dezvoltă 

adeziunea lui Kundera la nou tip de roman prin patru articulații 

fundamentale care stau la baza noii matrici: a. metoda jocului ca iluzie a 

realității, b. simbioza vis-real (apud Kafka), c. romanul cu accente 

psihologice (ilustrat de Musil și Broch) și d. temporalitatea discontinuă, 

fărâmițată care declanșează memoria involuntară (vezi Proust). 

Cel de-al doilea versant de lectură pentru care studiul de față poate 

deveni interesant chiar și cititorului neavizat, neexperimentat înfățișează 

exilul ca modalitate de (auto)definire a condiției umane. Două sunt direcțiile 

majore pe care se structurează această parte (consistentă ca număr de pagini) 

a volumului de față. Mai întâi, voi reveni la ceea ce afirmasem la început cu 

privire la afinitățile de lectură declarate ale autoarei. Este vorba, la o lectură 

atentă, de o preocupare ,,didactică”, metodologică, bine arcuită și organizată 

care motivează interesul  Soniei Elvireanu pentru literatura exilului. 

Autoarea s-a documentat, și multe dintre capitolele volumului ne spun asta, 

pentru redactarea tezei sale de doctorat. Cărțile recenzate stau la baza 

bibliografică a unui viitor studiu, în curs de cristalizare, și care urmărește 

literatura exilului dintr-o perspectivă teoretică și interpretativă- cu aplicații 

pe diverși scriitori români din exil. Aplecarea asupra ,,operelor de sertar”, a 

unor autori români ,,interziși” (a se citi ,,din exil”), precum și a modalităților 

de scriere pe ,,dedesubt” configurează universul ,,fragil”, contrariant și 

obsesiv al regimului comunist. Citind Spiritul românesc în fața unei 

dictaturi, autoarea pune în discuție sintagma ,,demisia intelectualității”, 

nuanțând explicațiile oferite de Nicolae Breban care are intenția de a 

răspunde unor acuzații rămase încă neelucidate, neclarificate, ambigue: a 

fost într-adevăr vorba de o trădare și o nesolidaritate între intelectuali?  

În acest vast orizont al literaturii exilului, Dumitru Țepeneag îi 

atrage atenția Soniei Elvireanu prin dialectica colaborator-opozant, prin cele 

trei atitudini de rezistență la totalitarism (opozant, disident, rezistent), 

precum și prin clarificarea unor aspecte privind implementarea sistemului 

comunist în România- care s-a făcut conform principiului hegelian: 
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însămânțare forțată pe un teren arid, neprielnic, adică nepregătit unor 

,,împrumuturi” sovietice. 

Ultimele două capitole ale volumului (Literatura română în 

totalitarism și Exilul românesc postbelic) cunosc o valoare teoretică, de 

introducere în problematica literaturii române din perioada exilului. Capitole 

,,piloni”, de delimitare teoretică, conceptuală, de plasare spațio-temporală 

într-un context ideologic, social, politic mai larg, ele pot fi înțelese, partajate, 

grupate, delimitate ca  incursiuni de istorie de ,,serie mică” încadrate în 

istorii de ,,serie mare”. Sunt prezentate la scenă deschisă: epoca 

proletcultistă, tortura comunistă, perioada de liberalizare culturală în 

literatură, noua revoluție culturală și disidența, delimitări conceptuale: exil, 

emigrație, diasporă, exil interior, exil exterior, exil romantic, exil metafizic, 

exil politic exterior ș.a. Sonia Elvireanu menționează și literatura detenției 

feminine, a mărturisirilor și confesiunilor rămase, unele, încă ,,nescrise”. 

,,Amintiri care dor”, așadar, dar care își așteaptă cercetătorul pentru 

readucerea în actualitate și pentru reabilitarea veridică sub cele mai diverse 

contextualizări. Ar fi de dorit, în mod firesc, la o eventuală ediție revăzută și 

adăugită, tratarea acestor subiecte nedescoperite și neevaluate suficient până 

în prezent. Mă gândesc, cu precădere, la operele Lenei Constante (Evadarea 

tăcută și Evadarea imposibilă) care scurtcircuitează, inimaginabil, 

așteptările oricărui cititor. Evadarea tăcută sau ,,3000 de zile singură în 

închisorile din România” (cum își subintitulează autoarea volumul) a fost 

numit de Ruxandra Cesereanu ,,iadul singurătății”. Literatura detenției 

feminine poate constituie  o noutate pe plan național și mondial în măsura în 

care accesul la o serie de arhive este permisă. 

Eseurile Soniei Elvireanu, În umbra cuvintelor, mizează pe o 

restabilire panoramică a unui trecut istoric, literar și cultural și prin care 

autoarea înțelege exilul drept o formă de definire a condiției umane, o 

imensă oglindă ,,spartă” în care cititorul de acum ,,se vede”, ,,se recunoaște”, 

încercând o recuperare multiplă a unei istorii apuse, încheiate. Ajungând la o 

înțelegere de sine (sau nu), ființa umană este ea însăși ,,condamnată” la exil, 

de unde necesitatea lecturii: ,,… ca impact al sensibilității noastre cu lumea 

cărții, ca voință de a prelungi în timp actul lecturii pentru a regăsi poate 

ulterior clipa de atunci, impresia, gândul din momentul lecturii. Sau poate 

pentru a ne regăsi pe noi înșine, în timp, prin impresiile fugare ale lecturii, ca 

o oglindă retrospectivă a unei existențe ce a dorit să surprindă asemenea 

impresioniștilor lumina unui gând, scânteierea unei conștiințe, efemerul 

magic uneori în vicleanul joc al cotidianului epuizant sau derizoriu” (p. 5). 
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Constantin Rădulescu-Motru, la o nouă lectură 
(Cultura română şi politicianismul, 1904) 

 

un eseu de Emil Bucureşteanu 

 

Pentru Rădulescu-Motru politicianismul este o practicare 

meşteşugită a drepturilor politice, prin care câţiva dintre cetăţenii unui 

Stat, tind şi uneori reuşesc să transforme instituţiunile şi serviciile 

publice, din mijloace pentru realizarea binelui public, cum el ar trebui să 

fie, în mijloace pentru realizarea intereselor personale. În viziunea lui 

C.R.-M. politicienii îşi realizează acest deziderat nu recurgând la 

violenţă, ci cu consimţământul acelora, căror este menită să le aducă 

pagubă. Cetăţenii îi consideră pe politicieni ca pe o plagă şi nu nişte 

despoţi. 

Pentru a exista bănci, bursa, a trebuit mai întâi să existe producţia, 

industria, agricultura, transporturile, comerţul. Mi se pare de profundă 

pertinenţă şi de reală actualitate afirmaţia că marii capitalişti şi marii 

industriaşi sunt indiferenţi asupra originii de unde vine câştigul. Pentru 

ei esenţialul este să fie satisfăcuţi…Dar pentru asta ei apelează la 

sprijinul politicianului. Ajutorul acestuia este mai preţios decât orice 

putere armată. Cu ajutorul politicianului capitalurile trec uşor graniţele 

ţărilor, acesta fiind, după spusele lui Rădulescu-Motru, duşmanul de 

moarte al zidurilor chinezeşti. C.R.-M. vedea însă curgerea capitalurilor 

doar într-o singură direcţie, de la ţările dezvoltate, Germania, Franţa, 

Statele Unite spre statele tinere, nedezvoltate. Dar ce este izbitor de 

actual în afirmaţiile lui Constantin Rădulescu-Motru, cel puţin pentru 

România, este că politicianul de la noi este gata, pentru a asigura 

interesul său personal, să facă concesii de orice natură în domeniul 

afacerilor publice. El este tipul omului care câştigă fără muncă, şi care 

îndeamnă şi pe alţii să urască munca cinstită. Politicianul este purtătorul 
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spoielii de civilizaţiune, şi prin aceasta dizolvantul cel mai puternic 

pentru unitatea vieţii naţionale a popoarelor tinere… Numai că românii 

nu sunt un popor tânăr, ci mai mult îmbătrânit cu apucături noi. 

Ca şi Maiorescu, C.R.-M. va fi influenţat de gândirea, cultura şi 

civilizaţia germană, Germania fiind ţara în care şi-a făcut studiile de 

bază, şi-a luat doctoratul, după ce trecuse pe la Ecole de Hautes Etudes, 

Paris, unde a audiat cursurile mai multor filosofi şi psihologi renumiţi şi a 

lucrat şi într-un laborator de psihologie experimentală. 

Cultura este o condițiune indispensabilă pentru dezvoltarea 

popoarelor… Poporul fără cultură n-are istorie este crezul lui  

Rădulescu-Motru. Citez mai departe alte câteva fragmente, doar câteva, 

pentru a demonstra importanţa pe care o acorda acesteia şi care-l definesc 

pe C.R.-M şi un filosof al culturii, un pionier pentru România în acest 

domeniu, deşi nu cultura a fost preocuparea lui teoretică principală. […] 

bunurile sufleteşti, din cari e constituită cultura, sunt în realitate 

singurile baze mai durabile pentru întemeierea unei vieţi sociale.[…] 

Singure numai bunurile sufleteşti deschid muncii o existenţă superioară 

şi durabilă; prin mijlocirea lor viaţa individului se înnobilează şi profită 

obştii. 

Credinţele religioase, obiceiurile, instituţiunile şi valorile morale, 

operile de artă şi adevărurile ştiinţei, sunt singurile cari înving moartea. 

Definiţiile contemporane includ în conceptul de cultură şi valorile 

materiale pe care le realizează un popor, (Mic dicţionar enciclopedic, 

Bucureşti, 1986), dar aceasta este o altă problemă de discutat. 

Un subcapitol este rezervat analizei conceptelor de pseudocultură, 

semicultură şi cultură desăvârşită, pseudocultura, semicultura fiind etape 

între barbarie şi cultura desăvârşită, evidenţiind trăsăturile popoarelor 

care se află într-una din ipostazele  arătate mai sus. Nici o creaţiune 

puternică nu zguduie până la temelii sufletul poporului pseudocult. La 

dânsul toate se petrec la suprafaţă Totuşi poarele pseudoculte se află pe 

o treaptă superioară popoarelor aflate în barbarie. În mijlocul poporului 

pseudocult lupta pentru existenţă este mai potolită şi mai umană. 

Individul este desrobit de sub tirania instinctelor sociale. Iată însă 

laturile negative ale individului pseudocult. În momentele grele, când 

fericirea sa este ameninţată, el are două scopuri sigure: ori schimbarea 

de loc << ubi bene ibi patria>>; ori protecţia unui popor puternic. 

Niciun regret nu-l leagă de pământul ce-l locuieşte[…] Pretutindeni este 

la el acasă.  

Dacă pseudocultura, după C.R.-M., este un fapt rău întocmit, 

semicultura, deşi întâlnim unele deficienţe ale pseudoculturii, este un 

proces încă neterminat în drumul culturii spre  desăvârşire. Dar nu orice 

popor poate ajunge la cultura adevărată, doar cele cu calităţi deosebite. 
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Care sunt acestea? Educat în şcolile Apusului, este lesne de înţeles. În 

afară de Germania, Franţa, Anglia, C.R.-M. aminteşte Statele Unite. E 

puţin straniu că sunt date uitării popoare ca grecii, egiptenii, chinezii, 

popoarele Orientului Mijlociu, a căror cultură stă la baza culturii şi 

civilizaţiei europene şi, implicit, şi a Americii. 

 În ce situaţie se afla România sfârşitului de secol XIX  şi 

începutului celui de al XX-lea al existenţei sale. Netăgăduit, până la o 

cultură desăvârşită nu s-a ridicat niciodată poporul român. Niciuna din 

creaţiunile sufletului său n-a reuşit să întipărească în istoria omenirii 

nota individualităţii sale; în nici o ramură de activitate el nu a realizat 

neîntrecutul. Dar continuă autorul Personalismului energetic, parcă 

pentru a îndulci situaţia: […]din timpurile cele mai vechi şi până acum 

de curând, el s-a menţinut într-o stare de semicultură onorabilă. În ce 

constă onorabilitatea românilor:[…] caractere necioplite dar turnate 

dintr-o bucată. Arta ştiinţa, morala, obiceiurile ţărei, atât cât erau şi 

cum erau, întregeau de minune sufletul strămoşilor noştri. Când s-a 

stricat această situaţie? Ultima generaţie purtătore a tradiţiei strămoşeşti a 

realizat actul Unirii de la 1859. În locul efortului pentru formarea 

conştiinţei naţionale, tinerii au găsit calea libertăţilor politice. Sensul era 

invers, susţine C.R.-M., nu de la dezvoltarea economică, culturală spre 

libertate, ci de la politică spre civilizaţie. Talismanul era politicianismul. 

Vinovată este generaţia paşoptistă propovăduitoarea libertăţilor politice. 

Suprema ţintă a politicianismului şi prin tr-însul a românului, de acum 

înainte este să placă Europei. Şi ca să placă Europei au tras la indigo 

instituţiile, ordinea întâlnită în Apus. Motru îi acuză de mimetism, 

trăsătură caracteristică unor vieţuitoare pentru a putea supravieţui dar şi 

pentru a obţine avantaje. Tot el ne spune că […]la mimetism n-a luat 

parte întreg poporul românesc, ci numai pătura sa de sus, elita 

conducătorilor[…]. Poporul român a rămas şi azi foarte puţin civilizat, 

pe gustul Europei; dar, în schimb, cât de mare a fost succesul acestei 

civilizaţiuni în pătura conducătoare! Motru îşi exprimă, totuşi, 

încrederea în consolidarea culturii române chiar de la începutul secolului 

XX şi îşi încheie analiza printr-un citat din N. Iorga dintr-un articol 

apărut în semănătorul Nr 20 (1903): O nouă epocă de cultură trebuie să 

înceapă pentru noi. Trebuie, sau altfel vom muri! Și e păcat, căci rânduri 

lungi de strămoși cinstiți ni stau în urmă și n-avem dreptul să ne 

înstrăinăm copiii. 

În funcţie de interese, susţine el, cetăţeanul român gândeşte una, 

reprezentaţia este alta, noţiunile îşi schimbă mereu sensurile. Logica lui 

nu este internă, în creierul său, ci externă, în împrejurări…. Astăzi 

noţiunea de imoralitate şi noţiunea de dreptate bisericească se resping; 

mâine se împacă. Şi autorul vine cu multe exemple pentru a ne convinge 
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că afirmaţiile lui sunt adevărate. Vorbele care la alte popoare au un sens, 

la noi sunt goale de conținut. 

 O critică aspră adresează justiţiei. Pentru frumuseţea 

argumentării reluăm un fragment mai mare: Justiţia! Instituţiile 

publice!...- Ai pe cineva la Tribunal? – Ai pe cineva la Prefectură? – Ai 

pe cineva la Bancă? – Ai pe cineva la Credit?... Acest veşnic cineva! El 

face şi desface! El este realul, actualul. –Nu pot iubitule, se opune legea. 

- Dar când vrea cineva…. Dacă ai pe acest cineva mai ai strade curate, 

ai gaz de luminat, ai loc rezervat pentru copilul tău la şcoală, ai pe 

comisar amabil şi pe judecător complesant, ai în jurul tău o sumă de 

oameni bine crescuţi… Şi puterea lui acest cineva nu s-a sfârşit. 

De la analiza gravă când e vorba de economie, de viaţa socială, 

C.R.-M. trece la ironie, la umor, când abordează situaţia artei, a literaturii 

în special. Iată un scurt dialog imaginat, sau poate real, în orice caz care 

reflecta o realitate, redat în cartea amintită la pagina 140. 

- Leneşule, îmi zice unul. care-’mi voia de altfel binele, eşti destul 

de sănătos şi inteligent ca să-ţi câştigi viaţa. Ci umbli cu versuri şi cu 

cerşetorii? Te sfătuiesc ca să te apuci de o muncă cumsecade, serioasă… 

[….] Am  apelat la mintea şi patriotismul tuturor românilor pe 

cari eram obişnuit a-i vedea represintând puterea statului. 

- Suntem în criză, domnule, mi se răspundea pretutindeni, nu 

avem timp să ne gândim şi la trântori cari visează. Ţara are nevoie de 

economii urgente 

- Dar şi criza literară e o înjosire pe care trebuie să o evităm. 

- Criza literară! Cine se ocupă de criza literară? La Berlin, 

important este să se ştie dacă avem recoltă sau nu. De o fi lipsă de poeţi 

n-are să ne vină controlul european, dar de o fi lipsă de bani, desigur. 

- Dar o ţară fără cultură proprie…este o ţară barbară,… este un 

simplu grânar la dispoziţia străinătăţii… 

 Şi îşi încheie Rădulescu-Motru pledoaria sa pentru cultura 

română. Sărmane poet, odiseea ta e tristă, e foarte tristă. Dar îţi rămâne 

o cale care să-i pună sfârşit.: este calea pe care ţi-o deschide 

politicianismul! Cântă gloria acestuia!  

Calea a fost bătătorită de mulţi alţii. Ea este totuşi singura care 

te va duce pe sub arcuri de triumf. 

Muntenia şi Moldova sfârşitului de secol XIX se deosebeau 

esenţial de Muntenia şi Moldova începutului aceluiaşi secol. În primul 

rând că se realizase Unirea de la 1859, pas hotărâtor pentru modernizarea 

ulterioară a ţării. C.R.-M. subliniază acest fapt şi vinovaţi pentru 

decăderea ulterioară sunt politicienii care au adus în ţară ideile de 

libertate, egalitate, dreptate ale Apusului. Dezvoltarea economică n-a fost 

în concordanţă cu formarea şi dezvoltarea culturii naţionale, avuţia nu s-a 
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distribuit corect. […]minoritatea purtătoare a civilizaţiunii, reţine pentru 

dânsa din bugetul statului un beneficiu prea mare, disproporţionat de 

mare în comparaţie cu valoarea serviciilor pe cari ea le aduce poporului 

român. Această minoritate, spune autorul, îşi permite chiar capriţii şi 

gusturi de milionar american… şi toate din punga contribuabilului în 

timp ce acesta care este format din imensa majoritate a poporului român, 

trăieşte la ţară în bordeie, fără igienă…decimat de mizerie. Minoritatea 

se bucură de privilegii fără a fi cu ceva superioară poporului. Pentru a-şi 

întări aserţiunea, C.R.-M. ne dă un citat dintr-un articol scris de 

Eminescu în „Timpul”, opt aprilie 1882, în care afirmă că păturile 

superpuse sunt  mult inferioare  rasei poporului român. 

Ex nihilo nihil. Din nimic nu se creează nimic. Avuţia României 

s-a realizat pe baza împrumuturilor. Dar acestea vor trebui plătite. 

Economiile adunate de locuitorii ţărilor mari şi puternice nu se revarsă 

asupra ţărilor mici, cu scopul de a veni în ajutorul acestora, ci pentru a-

şi întregi ele procesul lor de dezvoltare. Ele sunt ca nişte uriaşe fiinţe 

tentaculare care caută peste tot locul hrană şi adăpost. Ele vin împinse 

de legea lor de creştere, iar nu de hatârul celor săraci. 

Referindu-se la reformele politicienilor, C.R.-M. încheie capitolul 

al VI-lea, cu o frază zguduitoare: Reformele săvârşite în România de 

către politicieni sânt, unele spre folosul aparent al generaţiunilor de 

astăzi; şi toate spre paguba reală a generaţiunilor de mâine. 

În final Rădulescu-Motru are un puseu de optimism, totuşi: 

Vântul unei puternice reacțiuni de sănătate (desigur morală) va goni de 

pe cerul culturii române nourii cei groşi ai pseudoculturii de astăzi. 

 Să avem încredere! îşi încheie el cartea. 

 

* 

 

Să revenim la România şi românii zilelor de acum, desemnând 

aici sfârşitul de secol douăzeci şi început al secolului XXI. După aproape 

jumătate de secol de hiatus politic cum poate fi definită perioada 

comunistă, politicienii au apărut ca ciupercile după ploaie iar 

politicianismul este în floare, cu multe similitudini cu ceea ce a descris  

Rădulescu-Motru în Cultura Română şi politicianismul, dar şi cu unele 

trăsături specifice acestor vremuri. Ca notă aparte este că politicianul de 

azi are ca permanentă justificare a neîmplinirilor trecutul comunist, cei 

mai mulţi dintre ei, fiind ei înşişi foşti înflăcăraţi comunişti. Caracterul 

cameleonist poate fi considerat ca o notă definitorie a politicianului 

actual, şi nu numai, că din comunist plin de abnegaţie a devenit liberal, 

social democrat, ţărănist etc., ci şi prin faptul că trece cu uşurinţă dintr-o 

tabără politică în alta fără jenă. Goana după bani, etalarea averilor, traiul 
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în huzur par a fi trăsături perene ale politicianului român, elemente de 

continuitate. Parafrazându-l pe Constantin Rădulescu- Motru, reformele 

politice de azi sunt vizibil în interesul actorilor (politici) actuali şi spre 

paguba (în parte) a celor care vor veni; pentru truditori paguba este 

permanentă. 

 Secolul XIX se caracteriza şi prin plecare tinerilor la studii în 

străinătate. Nu oricine avea această posibilitate. Pentru unii, statul sau 

diferite organizaţii, mai acordau şi burse. Oricum, odraslele 

protipendadei, capabile sau nu, îşi făceau studii pe meleaguri străine. 

Comportarea nu poate fi blamată, în acel timp învăţământul românesc 

abia se înfiripa. În prezent, exodul la studii în străinătate este 

impresionant, fără a fi motivat de lipsa de şcoli în ţară sau de existenţa 

unor tineri supradotaţi care să nu încapă în cămaşa învăţământului 

autohton. Cei eminenţi nu se întorc în ţară, odraslele politicienilor revin, 

au confortabile locuri asigurate. 

Dacă din punct de vedere al civilizaţiei, al ştiinţei şi tehnicii 

omenirea a evoluat imens, patrimoniul cultural s-a îmbogăţit, din punct 

de vedere moral, societatea pare a fi imobilă şi chiar ar fi regresat. 

Epigonii politici au coborât mult pe scara valorilor morale. Banul a 

căpătat valenţe atotputernice, noţiunile de patrie, patriotism, morală, 

cinste, dreptate care au înflăcărat multe minţi în perioada de formare a 

statului naţional au devenit desuete sau sună fals în discursurile 

politicienilor  români de azi. Tot ce contează este huzurul lor materializat 

în palate, maşini de lux, distracţii pe ţărmuri străine, drepturi obţinute 

prin sperjur, prin delapidări, prin înşelăciuni, prin legi făcute pentru ei şi 

încălcarea lor. Electoralele ne arată în toată splendoarea pe politicianul 

român şi politica lui. 
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Poezii de Maria Calciu 
 

 

 

 

Nenumite 
Visez drumuri  

multe  

se deschid mă uit bine la ele  

să ţin minte prin ce se deosebeşte fiecare  

am spus picioarelor să aştepte  

am s-o întreb pe mama pe care să merg  

dar dacă o să-mi spună să nu aleg nici unul  

oare mama a uitat că nu ştiu să înot călcâiele deja  

s-au afundat  

respiră rar şi adânc   

suflă într-o pungă de hârtie!  

a trecut atacul de panică  

de ce nu vine mama dacă mă rătăcesc  

mi-e dor de aerul verde auriu din casa mamei ce miroase întotdeauna a 

căpşuni  

toate fetele din şcoala generală mâncau căpşunile cu frişcă  

(mama spune că aceasta e cea mai nefericită combinaţie)  

ştia că pe ascuns mâncam din porţiile de căpşuni cu frişcă ale fetelor din 

clasele mai mari  preocupate de siluetă şi orele de aducaţie fizică  

de ce nu vine  

parcă se vede nu  

nu este ea am confundat-o de departe toate mamaele seamană între ele   

nu mai este aşa frig  

mă doare spatele de la tocuri  

mama îmi spune să renunţ la fumat la tocuri la mersul săltat  

şi  

alergat mai plimbă-te şi tu îmi spune mama  

am renunţat la fumat nu m-am plimbat niciodată  

să-mi pun un semn la deget  

de n-aş uita să-i povestesc despre drumuri  
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mamă n-am găsit crini albi ţi-am cumpărat lalele verzi    

şi astăzi erau puse lacăte mari pe uşa bisericii  

la anticariat s-au vandut iar pe sub mână crini albi dar   

vânzătoarea cu ochelari New Age s-a prefăcut că nu mă cunoaşte     

jucând volei cu un balon pe care cineva plagiase    

< Eu sunt Măsura tuturor lucrurilor,    

Eu sunt urmaşul Evoluatului Stramoş >   

am visat  drumuri  

dansau  

toate plecau din acelaşi loc şi nu ştiam pe care să merg  

te-am aşteptat  

vorbeai cu crizantemele  

unul era alb strălucitor şi mat unul albastru şi traversa un câmp de maci  

unul se curbase de mulţimea cireşilor care i se plecau de o parte şi de 

alta unul nu avea nici o culoare dar mirosea a floarea soarelui unul  

era pietruit şi pe el mi s-a părut că te văd pe tine venind dar  

era numai un bărbat ce mirosea a mosc iar mie nu-mi place mirosul de 

mosc  

 
Cred 

  

Îmi spui că eşti ornic măsurat de propriile tale secunde  

zile şi nopţi     

dar cred că ar fi mult mai bine dacă  ai accepta să  

fim pendule în acelaşi ceasornic  

mişcându-ne în aceeaşi direcţie şi în acelaşi ritm  

măsurate de  

singurul TIMP ce nu greşeste niciodată ora exactă  

Îmi spui că eşti lecţie diferită de mine pentru  

toate întâmplările  

de ieri de azi dimineaţă de mâine de oricând  

dar eu cred că ar fi mult mai bine dacă  

ai accepta că adevăratele  

evenimente devin istorie şi lecţii demne de a fi învăţate   

de către cei ce ştiu  

să le citească atent printre rânduri  

abia după ce toate îşi risipesc mirosul sau   

îşi pierd culorile  

Deşi ne învârtim printre aceleaşi valuri  

fiind fluxul şi refluxul aceleiaşi mări   

tu  



175 

năpustindu-te seară de seară spre ţărmuri   

aluncecând spre râuri  

închizându-le în tine îmbătându-le  

mă stropeşti   

invitându-mă să plec  

spunându-mi    

Sunt Curgător Ocean cu Apă Dulce  

dar cred că ar fi mult mai bine dacă ai vedea  

după ce refac malurile  

după ce le scutur de zahăr ca nu cumva să devină casante    

după ce Luna  

rugând-o eu frumos îţi face cu mâna  

mergând să spună Adevăratelor  

Oceane  

Poveşti  

cât de Sărat şi cât de Mic eşti oricâte  

golaşe fără de matcă ciufulite pârâiaşe ar naviga prin tine. 
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Adrian G. Romila vă propune ... 
 

Nicolae Manolescu, Poveşti pentru oameni mari 
(Editura Maşina de scris, Bucureşti, 2011) 

 

Pentru a rata în proză, conform celebrei 

prescripţii călinesciene că un critic adevărat 

trebuie să rateze într-un gen, Manolescu şi-a 

strâns câteva dintre „povestiri” într-un volum. Pe 

unele le-am mai întâlnit într-o mai veche 

antologie de Teme. Sunt întâmplări de viaţă, 

fulguraţii reflexive şi diaristice, comentarii 

culturale, exerciţii ficţionale pseudo-biografice şi 

livreşti cu greu încadrabile într-un gen anume 

(autorul le numeşte pe unele „exerciţii de 

digitaţie”). Lectura lor e extrem de pasionantă nu 

neapărat din unghi estetic (bineînţeles că şi din 

acesta!), ci pentru că descoperim prin ele 

frivolităţile unui important critic literar al epocii 

contemporane. El demonstrează că ştie „să 

coboare” dinspre genul major al evaluărilor operelor unei întregi istorii 

spre cel minor al povestitului „la firul ierbii”. Întâlniri semnificative, 

aventuri erotice şi politice, drame familiale şi personale, proiecte, 

realizări şi eşecuri. Şi, desigur, multe cărţi şi multe.... teme.  

 

Roger Scruton, Cultura modernă 
(Humanitas, 2011, trad. Dragoş Dodu) 

 

Filosoful şi publicistul britanic Scruton pare 

un fel de Allan sau de Harold Bloom, un 

neoconservator foarte talentat la scris şi la expus idei 

convingător. Ar fi, oricum, un tip deloc neobişnuit 

pentru spaţiul cultural anglo-saxon. Cartea lui se 

prezintă ca o „teorie a culturii moderne şi o apărare a 

culturii în forma sa înaltă şi critică”. De fapt, eseurile 

reinterpretează principalele schimbări de paradigmă 

din cultura modernităţii (cea de după sfârşitul 

secolulului al XVIII-lea), din perspectiva 

fundamentului religios. Pierzând sentimentul 

sacrului şi al transcendenţei, modernitatea a reinventat valori care să 

înlocuiască amplitudinea sentimentelor umane degajate de faptele 
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artistice. „Primul efect al modernismului a fost că a făcut cultura înaltă 

dificilă: a împrejmuit frumuseţea cu un zid de erudiţie. Ţelul ascuns era 

dublu: să protejeze arta de distracţia populară şi să creeze o nouă barieră, 

un nou obstacol în calea participării la comunitate şi un nou rit de trecere 

către sfera adultă şi iluminată”. Analizând succint iluminismul, 

romantismul şi avangardele, Scruton caută să vadă ce s-a întâmplat în 

cultură după evacuarea orizontului religios şi comercializarea artei. Dacă 

există o criză a culturii moderne, ea poate fi depăşită doar prin regăsirea 

sensurilor originare, formatoare de conştiinţă.  

 

 

Bianca-Burţa Cernat, 

Fotografie de grup cu scriitoare uitate 
(Cartea Românească, 2011) 

 

La bază teză de doctorat, studiul solid 

şi serios al tinerei Burţa-Cernat panoramează 

analitic opt voci feminine din literatura română 

interbelică (Ticu Archip, Sanda Movilă, 

Henriette Yvonne Stahl, Lucia Demetrius, 

Anişoara Odeanu, Cella Serghi, Ioana 

Postelnicu, Sorana Gurian), unele foarte puţin 

cunoscute chiar publicului specializat. 

Discutându-le „marginalitatea” şi numindu-le 

„biografii ale unor eşecuri exemplare”, 

autoarea investighează fiecare „caz” în parte, 

pentru a observa cauzele „ratării” şi legăturile 

scriitoarelor cu direcţiile ideologice ale vremii, 

cu prejudecăţile sexiste, autenticiste, 

experienţialiste şi psihanalitice. Literatura scrisă de femei nu se poate 

legitima prin diferenţe de natură etică sau de altă natură, susţine criticul, 

ci prin valoare estetică. Iar esteticul nu e o noţiune care suportă 

discriminări de gen. Pentru a evita enclavizarea, nu se poate lua în 

discuţie, în cazul autoarelor de literatură, o pendulare între ponderea 

„diferenţei” şi cea a „asemănării”, în raport cu literatura scrisă de bărbaţi. 

Trebuie dezamorsate ideile preconcepute, în special cele profund 

misogine şi patriarhaliste. Exact asta face autoarea studiului de faţă. 

Originală în interpretări şi în conjecturi critice, cartea Biancăi Burţa-

Cernat va rămâne în mod sigur o zonă hermeneutică imposibil de neglijat 

într-o viitoare istorie a literaturii române, care nu va putea ocoli în 

evaluările estetice (pur estetice!) specia „literaturii feminine”. 
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André Scrima, Funcţia critică a credinţei 
(Humanitas, 2011, trad. Anca Manolescu) 

 

Arhiva reputatului teolog şi gânditor 

religios de origine română scoate la iveală noi 

surprize. De data aceasta e vorba despre două 

cursuri ţinute la Facultatea de Ştiinţe Religioase a 

Universităţii Catolice Saint-Joseph din Beirut, 

între 1977 şi 1980, într-un cadru ecumenic, cu 

auditor catolic şi musulman. Problematica e de 

interes general şi e susţinută, aşa cum ne-am 

obişnuit deja în cazul autorului, într-un discurs 

sobru, dar fluent şi deschis: criza universalului 

într-o epocă a globalizării şi multiculturalismului. 

În contextul secularizării şi a crizei vechilor valori 

occidentale, părintele Scrima vede credinţa ca reper al dimensiunii 

ireductibile a omului, ca provocare ce redeschide universul închis refuzat 

de sensuri transcendente şi eliberatoare. Acceptând realitatea modernă ca 

ansamblu de coduri ce converg spiritual într-un subtext bun de 

interpretat, credinţa oferă posibilitatea unui test al sensurilor ultime, al 

autenticităţii misterului divin. El e camuflat atât în valori culturale, în 

descoperiri ştiinţifice şi în revolte sociale, cât şi în încremenirea 

instituţională a bisericilor care administrează religiosul. Istorie, realitate, 

ideologie, reflecţie, conştiinţă de sine, religie, biserică, iată câteva dintre 

domeniie chestionate de problema credinţei în lumea modernă. 

Abordându-le, autorul nu uită de caracterul tainic al Duhului Sfânt, care 

„suflă unde vrea” şi, deci, trebuie permanent căutat, aşa cum nu uită că 

poziţia sa intelectuală vine dinspre creştinismul oriental, atât de bogat în 

texte filosofice şi duhovniceşti.  

 

Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul 
(Editura Polirom, 2011) 

 

Noul roman al prozatorului ieşean marchează 

o cotitură surprinzătoare în stilul şi referinţele 

imaginare ale acestuia. Dacă până acum am avut de-a 

face cu povestiri şi eposuri pline de umor şi de ironie, 

scrise alert, cu simţul dialogului spontan şi al 

farmecului degajat de amintirile şi lucrurile mărunte, 

Matei Brunul e o carte gravă, ce recuperează drama 

individului nevinovat, zdrobit de o istorie absurdă. 

Eroul e un păpuşar pe jumătate italian, care îşi pierde 
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memoria în urma unei căderi de la înălţime şi care e închis pentru vina 

de-a fi revenit în ţară, după Al Doilea Război, cu ajutorul căzutului în 

dizgraţie Lucreţiu Pătrăşcanu. Experienţa închisorilor şi a lagărelor de 

muncă, dar şi aceea a recuperării într-o societate atinsă fatal de morbul 

totalitar reprezintă substanţa romanului. Sub supravegherea unui securist 

devotat partidului şi a unei informatoare care va fugi peste graniţă, Matei 

Brunul încearcă să-şi recupereze amintirile şi identitatea, alături de 

Vasilache, o marionetă pe care o încredinţează prietenei sale transfuge. 

El alege să rămână în ţară, un loc unde el însuşi devenise o marionetă. 

Romanul lui Teodorovici reflectează, printr-un personaj-simbol, la 

implicaţiile existenţiale ale prizonieratului într-un stat totalitar şi, 

deopotrivă, ale prizonieratului în propria conştiinţă.  
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Lecturi 
 

 

„Când mă lua în braţe înfloreau pomii 

în toate livezile lumii” 
 

(Vitrina cu dimineţi circulare / 

La vitrine aux matins circulaire,  

Editura Paralela 45, 2010) 

  

 

 Carmen Veronica Steiciuc vine în întâmpinarea cititorilor cu a 

cincea carte de versuri intitulată Vitrina cu dimineţi circulare / La vitrine 

aux matins circulaire, ediţie bilingvă, apărută la Paralela 45 în 2010. 

Lectura acestui volum, de o prospeţime şi o simplitate aparte, ne 

revelează o lirică diafană a unei poete autentice, a cărei voce are acea 

specificitate care ne dă certitudinea originalităţii, a unui sunet nou în 

poezie. Simbioză dintre sentiment şi expresivitate, poemele lui Carmen 

Veronica Steiciuc îmbracă forma unui lirism natural, curat şi fluent care 

le conferă timbru credibil, consistenţă şi densitate. Exclusiv erotică, 

poezia sa tinde să instaureze un ideal de viaţă pe care îl realizează prin 

stabilirea unui acord deplin între sentiment şi raţiune, din atingerea cărora 

se naşte scânteia generatoare de artă. Discursul liric se străduieşte să 

capteze eternul din efemer, să nuntească ideea cu expresia, să capteze 

acel fior al invizibilului, să extragă sensuri diverse din aluatul tăcerii. 

 Titlul volumului reprezintă o metaforă a renaşterii perpetue sub 

forma unui spectacol feeric ce luminează discursul liric prin tehnica 

sugestiei şi ne introduce într-un univers reluat şi amplificat de la o pagină 

la alta până la descoperirea „iubirilor care nasc ploi”, cum se intitulează 

una dintre poeme, a „viselor colorate şi a mesajelor criptate”, a 

„câmpului nesfârşit de gânduri”, a unui „alfabet necunoscut”, a nopţilor 

care îi apar ca „un delir alb”, o călătorie prin lumi paralele cunoscute şi 

necunoscute. 

 Nu mai ştiu cine spunea că un singur vers inspirat este suficient 

ca să justifice apariţia unui volum de versuri. L-am găsit imediat: „când 

mă lua în braţe/înfloreau pomii în toate livezile lumii”. Bucuria 

cititorului este cu atât mai mare cu cât întâlneşte asemenea versuri 

aproape în fiecare pagină: „lumile pe care le-am traversat mi-au vorbit 

neîncetat despre tine”, „singurătatea mea e locuită de un poem 

necunoscut mie”, „sunt un pelerin rătăcit prin verdele frunzelor”, „din 
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dreptul cuvîntului dragoste se vede tot”. Las cititorului plăcerea de a 

descoperi şi altele. 

 După cum se observă, o particularitate frapantă a acestor poeme 

constă în obţinerea unor surprinzătoare efecte lirice şi a unei doze sporite 

de inefabil prin utilizarea unui limbaj lipsit de podoabe şi a unui discurs 

coerent, beneficiind de o respiraţie impecabilă: „maria călătoreşte cu 

mine în caruselul diafan / e plină de lumină maria din buzunarele ei / 

cad vise colorate şi mesaje criptate / în căuşe de coral alb / cine 

locuieşte pe lună? o întreb / iubirile care nasc ploi, îmi răspunde / când 

doarme, maria desenează în aer / frânturi dintr-un ritual mayaş” 

(iubirile care nasac ploi, pag. 14). 

 O autentică mărturisire lirică, izvorâtă din conştiinţa că poemul 

nu este efuziunea unui sentiment, ci construcţie şi creaţie, o găsim în 

poezia din patul florii de cireş, emoţionantă prin autenticitatea trăirii, 

prin sinceritatea neafectată, prin  arta sugestiei evanescente, prin nobleţea 

expresiei, prin puritatea sufletească şi stilistică, prin desenul clar şi bogat 

în sugestii: „euforice vise trezesc întâmplări în cercuri invizibile / 

călătorul solitar din singurul compartiment din / singurul vagon din 

singurul tren ce trece uneori / prin mijlocul universului sunt eu / nu ştiu 

să răspund mirării fiorului de iarbă nu ştiu să / desenez caii albi din 

imensele grădini păstrate în ochiul / păsării nu ştiu să pătrund în miezul 

unei ploi de primăvară / şi să smulg fericirea din patul florii de cireş / 

când vântul prin nescrise adevăruri trece / se face linişte puii de acvilă 

contemplă pentru întâia / dată răsăritul atunci visele se-ntind 

somnoroase / şi mă privesc cu ochii tăi” (din patul florii de cireş, pag. 

98). 

 De la primul până la ultimul poem, întâlnim o pledoarie pentru 

trăirea întru iubire care e văzută ca „un frig incolor”, ca „o formă ciudată 

de pasăre”, „un delir alb”, „o călătorie prin lumi paralele”, „apele unui 

ocean”, „aripile cu care mă înalţ până la tine”. Necontenit, poeta atrage 

atenţia asupra miracolului ascuns în lucrurile şi fenomenele 

înconjurătoare: „lucrurile ne privesc întotdeauna cu interes / trăiesc prin 

noi se hrănesc cu emoţiile noastre / gânditorul din miezul lucrurilor ne 

strigă / pe fiecare cu numele himerelor din noi / în singurătatea lui 

poemele sunt nişte spaţii goale / în care cuvintele se iubesc la nesfârşit 

(cu numele himerelor din noi, pag. 72). 

 Poeta îşi învăluie sentimentele în lumina difuză a cuvintelor şi a 

lucrurilor prin care se zăreşte o fiinţă în perpetuă căutare de sine, 

doritoare de împlinire totală prin iubire: „îmbrăţişarea ta locuieşte încă în 

mine”, „dacă  aş şti unde eşti ţi-aş trimite şi eu o îmbrăţişare prin lebăda 

care adoarme în gândurile noastre rotunde”. 
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 Frumoasa obsesie a absenţei iubitului capătă contur printr-o 

sugestivă metaforă a mângâierii de la distanţă: „încet cadru după cadru 

mă transform / în picături de ploaie mă preling printre degetele aerului... 

prin extazul ierbii până la tine / urmele ploii pe coapsa ta ca un abur 

fraged în dezechilibru”. Observăm aici cum fiinţa îndrăgostită vibrează 

pe aceeaşi lungime de undă cu întregul cosmos străbătut de acelaşi fior al 

iubirii. 

Folosind un limbaj frust, voit simplificat, ca rod al esenţializării 

expresiei, Carmen Veronica Steiciuc reuşeşte să coordoneze o lirică a 

stărilor de extaz şi a angelismului graţios, într-un superb poem de 

dragoste cu 48 de secvenţe, multe memorabile. 

Mihai Merticaru 

 

Un debut matur 
 

Un poet stăpîn pe mijloacele sale artistice 

se arată a fi Vasile Tudor în primul lui volum de 

versuri cu un titlu inspirat, Pietre curgătoare, 

carte apărută recent la Editura Paralela 45. Deşi 

debutează cînd congenerii săi de vîrstă şi condei 

îşi editează antologii de autor, iar unii dintre ei 

îşi pun uneltele în cui considerîndu-şi "opera" 

încheiată, Vasile Tudor vine să completeze un 

loc, rezervat probabil doar pentru el, în tabelul 

mendeleevic al aşa-zisei Generaţii '80. E, cu 

siguranţă, ultimul venit al aceste generaţii care a 

intrat impetuos în literatura română încă de acum 

trei decenii. 

Autorul şi-a adunat sub coperţile primei sale cărţi creaţii din 

perioade distincte. Cel puţin aşa par ele atunci cînd parcurgi cele trei 

grupaje (capitole) ale volumului, "Sonetele către absenţă", "Rodul de 

singurătate" şi "Gelozie pe structurile fixe". Dacă în primul ciclu de 

poeme, în exclusivitate sonete, poetul se arată nu numai un bun mînuitor 

de cuvinte, muzical, inventiv, deseori graţios, în cel de-al doilea 

predomină poemul scurt, metaforic, uneori abstract sau foarte aproape de 

haiku-ul practicat de către unii autori ai generaţiilor mai tinere de poeţi. 

Iată doar trei texte care amintesc de haiku:  "sînt tot atît de optimist / cît e 

frunza / pînă-n toamnă";  "cîtă lumină! / în pulsaţii dansează / 

întunericul...";  "ah, lepădarea cea de însumi / aer / vindecat de păsări". 

Evident, unele din sonete au sonuri eseniene ("Sînt rău şi singur şi golan / 

Îmi rîd de mine nebuneşte. / O, fericirea-i un ciolan / De care cîinele 
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boleşte"), unele care amintesc de frumoasele poeme de dragoste ale lui 

George Călinescu ("Preatrista mea numită Wer / Numai vederea ta mai 

strînge. / }i-ai pus cuvîntul meu cercel / Dar tot îţi mai vorbesc prin 

sînge!") sau Nichita ("pînă la genunchi / pînă la coaste / pînă la cuvîntul 

ce mă naşte / creşte iarba"; "Nu era nici sus nici jos / şi nici pasăre pe os. 

/ Doar o pace  în visare / nepătrunsă de negare"), dar acestea sînt doar 

pete de culoare în substanţa cărţii, care este consistentă şi originală.  

Dacă nu am trecut cu vederea unele jocuri de cuvinte, facile ("O, cît de 

mult mă asemăn / cu tine,  mirosule - / gelosule; / cu tine, valule / calule; 

/ cu tine, norule / storule...") sau poemul "Teoremă" ("printr-un punct o 

infinitate de lumi aşteaptă fulgerul!") scris în maniera în care se juca 

Apollinaire odată, am remarcat în schimb unele poeme deosebit de 

frumoase precum acesta, "de dragoste":  "Ea îmi întinde o frînghie / de 

care aş putea să mă  spînzur de mai multe ori / şi spune că sînt braţele ei. 

/ Eu îi arăt lumile ce ar putea s-o ucidă / cu dragostea mea pentru alta / şi 

strig să privească la sufletul meu. / Dar ea continuă să-mi aranjeze fularul 

/ pe care desigur aş putea să-l destram / şi cu o simplă răsuflare". 

             Partea a treia, cu poeme mai puţine decît celelalte, dar care 

conţine şi cele mai reuşite texte, pare a fi o addenda la primele capitole 

mai consistente.  Unul din aceste texte, intitulat tot "de dragoste" îl citez 

integral: "E-atîta dragoste în aer / de parcă nu ne-am fost născut, / de 

parcă literele-s moarte / şi iarba nu e de păscut. / E un ţinut fără de noapte 

/ surprins cu ora virginală... / disimulînd melci necîntaţi / ce stau cu 

sinele-n spirală! / Fără de-ntoarceri înspre lume / căci totul se va face viu 

/ şi vom simţi îmbrăţişarea / probînd măsura de sicriu". Cele trei grupaje, 

complementare, chiar dacă apar cu identităţi diferite dau seamă de 

vîrstele de creaţie de pînă acum ale autorului. Faptul că el şi-a concentrat 

într-un singur volum mai multe cărţi de sertar, aşezîndu-le probabil în 

ordinea scrierii lor, e o idee inspirată pentru că îl reprezintă  pe deplin ca 

poet. 

            Însă, din aceste pricini şi din altele, mai mult formale, debutul lui 

Vasile Tudor pare a fi nesincronizat la mutaţiile produse în ultimele 

decenii în poezie. Tinerii debutanţi de azi sînt, aproape fără excepţie, 

verbioşi, impetuoşi, explozivi, spontani şi direcţi în expresie. Vasile 

Tudor vine cu o poezie elaborată minuţios, calmă, metaforică pînă la 

exces, născută dintr-un evident talent nativ. Avem de a face cu un visător 

blajin, profund dar neceremonios, sensibil dar puternic în discurs. Un 

sentimental lucid, de o înaltă delicateţe, la care confesiunea este uneori 

sincopată de crispări sincere şi care nu îşi exhibează sentimentele şi 

trăirile sale interioare cu ostentaţie.  

           Destul de rar se poate deduce dintr-o carte de debut că autorul vine 

la prima sa întîlnire cu cititorii cu "lecţia învăţată". De aceea volumul lui 
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Vasile Tudor este unul de excepţie în acest sens. De aceea "Pietrele 

curgătoare"  vor fi bune de aşezat într-o viitoare temelie, însă în ce 

măsură vor folosi apoi acestea la ridicarea unei construcţii solide depinde 

tot de el. Altfel, cartea de acum va rămîne doar un accident în 

bibliografia sa.  

Vasile Tudor are motive temeinice ca lîngă aceste "pietre" să 

aşeze altele, şlefuite pînă la diamant. Înzestrarea sa poetică îl ajută. Ca şi 

experienţa. 

 

Nicolae Sava 

 

Legea oglinzii 
 

 La debutul, în 2004, cu volumul de 

versuri având un titlu în stil art-nouveau, 

Bărbatul artei sângerează fluturi, Octavian 

Mihalcea se prezenta ca un poet reflexiv, 

dispus să arpegieze pe claviatura tendinţelor 

suprarealiste. Critica a receptat favorabil 

încercarea sa, ceea ce l-a impulsionat să caute 

noi filoane în falia poeziei cu formă fixă, 

publicând în 2008 un nou reuşit volum de 

sonete intitulat Flagel.  

Cu Epicriza  (Editura Semne, 

Bucureşti, 2011) tânărul poet se deja pe un 

ţărm, cu gând de statornicire în ceea ce îl 

avantajează cel mai bine: reflexivitatea. O 

realitate gânditoare se sparge de percepţia sa ca valul de promontoriu, 

impunându-se năvălitor cu alte sensuri şi însuşiri. Răspunsul poetului e 

rezervat şi sobru. Pare să fi trăit experienţe grele  şi nu se mai avântă în 

entuziasmul descoperirii, vâltoarea ademenirii metaforei, în stilizarea 

arborescentă şi în verbozitatea inflamatoare. De aceea se menţine pe acel 

ţărm de calm şi meditaţie, cu exprimări scurte, uneori tăioase, alteori 

uimite şi sincopate. ,,…De o vreme, vântul urmăreşte linia nisipului. 

Vede lumea stelelor prăbuşite pe maluri stinse. Malul nostru are lumină. 

Sonor aparte. Împărţirea corpului pe verticală aminteşte că oasele se mai 

şi rup. Bucuria întinderii, gând colorat, va fi închinată unui zeu 

numărând. (Zeu numărând). Enunţurile nu au nimic din tarele 

descripţionismului. O subtilă emoţie însoţeşte fiecare cuvânt. În 

profunzime, ecourile dau roade prin declanşarea unui vârtej asociativ. ,, 

Avem pasul negru, portret aruncat între unu şi doi. Dreptatea esteticii 

intuieşte trupul de femeie. La fel ca eterul, natura este aici – extravagantă 
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diademă pe un plan inconştient. Oceanul izbeşte vama orizontală sau 

fereastra din stânga, pe unde ai intrat. Cad peste pământ şi aer. Acolo 

unde eşti. (Portret). Poetul caută mereu contrastul discret, contemplarea 

în acord cu ,,legea oglinzii”, invocarea unui motiv pentru a avea prilej să-

l abandoneze, ca şi răsturnarea înţelesurilor: ,, În secundă, întins, oricine 

poate să nu mai fie.” Se preocupă de ,,interiorul sufletului”, de ,,frica 

perfectă în faţa unor pereţi de sticlă”. Toate acestea ne duc la 

reconsiderarea imaginii prin acre poetul ne-a sedus, înşelându-ne propria 

noastră percepţie. Descoperim că, de fapt, ,,Epicriza” experimentează şi 

aplică mult din tehnica deconstructivismului, îndrăznind chiar la o 

poetică a fractalilor. O re-lecturare a cărţii ne conduce la această ipoteză, 

acum înţelegând rostul atâtor întreruperi şi al definirilor de sine stătătoare 

ce caracterizează fiecare poezie. Fractalul, după cum ştim, sparge 

unitatea de sens, linearitatea şi omogenitatea întregului, dând 

fragmentalului ,,omotelia internă” (Cf. Dumitru Tiutiuca, Fractologia, 

Fundaţia Scrisul românesc, Craiova, 2004), adică posibilitatea fiecărei 

părţi de a avea toate caracteristicile întregului, fără a mai face parte din 

el. O poezie ca ,,Iris” devine uşor de înţeles din perspectiva fractalităţii. ,, 

Îţi spun că noroiul atrage banii, iubirea şi moartea. După începutul 

popasului, corpul se resimte. Va urma un rol major. Lacrimi şi fulgere, 

sau cine câştigă acum pierde în absolut. Buza craterului ştie să citească în 

iris. Volbură şi linişte fără mijloc.” Dacă, aici, discursul poetic pare (este) 

ininteligibil, fiecare vers are în sine potenţialitatea estetică şi mai ales 

imaginară a unui poem. Poate şi mai exemplificabilă mi se pare poezia 

,,Plimbările senine se feresc” : ,,La marginea paradisului au apărut 

scorburi împerecheate cu cearcăne. Rochii albe printre popoarele 

pământului, straturi, gemete interzise, limita unui încă posibil atac al 

sorţii. Nu poţi străluci în centrul pădurii. Fluturii nu pot fi atinşi. 

Plimbările senine se feresc. Final încrustat.” Ideea că nu poţi străluci în 

centrul pădurii este un bing-bang poetic, un declanşator ce redefineşte 

rostul celui care doar constată actul poetic, fără să se ,,fragmenteze” la 

rându-i în multiplele potenţialităţi ale enunţurilor fractale. De altfel, la 

final, pare vizibilă reuşita poetului de a redefini raportul cel-citit/cititor, 

în sensul unei reprimări, din partea celui din urmă, a degustării 

binefacerii lecturii în favoarea conştientizării nelimitatelor sale 

prejudecăţi şi canoane. Voi cita în întregime poemul ,,În mijlocul 

cerului” ca o ultimă ilustrare a deplinei reuşite pe care Octavian Mihalcea 

o punctează cu acest  volum. ,,Suntem trei – tată, fiu şi fiică, mergând cu 

plutiri reale spre limita dintre mare şi uscat, în după-amiaza cu parfum de 

repaus. Urcarea, coborârea sunt încercări zburate, treceri de taină peste 

neînţelese vremi. În mijlocul cerului, fata îmi arată lumea, familie 

zurbagie interesată de plăcere, somn, injurie. Cine sunt aceste rude? Caut 
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în cartea vieţii ce vor să ne spună. Totul e şters şi înlocuit cu pictura 

naivă a întârzierii. Hai să verificăm tăria meduzelor! Veniţi spre ele, 

marea le-a uitat! Deasupra liniei, te văd, te strig…Eşti învăluită în spuma 

începutului. Nu mă auzi. Brusc, pletele încep să crească, cadou luxuriant 

pentru tigvele bolnave. Se întunecă în templul galben. Lumea e sobră, 

numai eu râd, şi râd, şi râd…până simt că plămânii nu mai pot să vă 

cuprindă. Poate o să mă trezesc viu dacă nu mai admir capetele pletoase 

dintr-o amiază a pierderii. Râd…” 

 

Nicolae Boghian 

 

Căinţa de a fi de Marius Paşcan. Debutul şi urmarea 
(Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2010) 

 

Târgmureşanul Marius Paşcan urmează 

debutului cu o nouă carte de versuri, bine însoţită 

de prefeţele semnate de Marius Însurăţelu şi 

Cristian Stamatoiu. Marius Însurăţelu remarcă în 

versurile lui Marius Paşcan „un curajos exerciţiu 

de redescoperire a mijloacelor arhetipale de 

expresie poetică”, pe cînd Cristian Stamatoiu 

decoperă „axe de meditaţie definite prin 

succesiuni de metafore lirice: credinţa, Paradisul 

pierdut, dialogul metafizic, căderea, căinţa, iubirea 

creştină, erosul contradictoriu”. Faţă de prima carte, „Uncia de vise”, 

poezia lui Marius Paşcan evoluează spre un baladism postmodern, în care 

expresia poetică este ancorată în pagină de aluviunile unei realităţi care 

adună totul într-o curgere necontrolată: „Trec hulpavele simboluri/ 

Călcînd mintea-ţi scofîlcesc/ Vezi frumosul şi urîtul/ Reciproc se 

călăresc./ Duci cultura ta prin vene/ Înrobirea în mimetic/ Te seduce 

dulcea lene/ De a repeta cinetic./ E cotropitor genetic/ Pulsul unei 

rostuiri/ Poţi să fii chiar un venetic/ Pierdut printre zămisliri...” (Ostaticul 

rostirii). Sondarea intimităţii, una ultragiată în „exerciţiul trăirii”, este 

principala miză a poeziei lui Marius Paşcan. Pe un ipotetic ecran interior, 

transferat pe pagină, se derulează continuu, aluvionar, filmul vieţii: 

„Trecea copilăria pe prundiş/ Nici n-o vedeam, nici n-o simţeam/ Ştiu 

doar senzaţia de-acuma/ Gustul de agriş şi de măcriş....” (Rugul 

rugăciunii). Invocaţiile către Dumnezeu, în cîteva tentative de asumare a 

unor rugăciuni personale, sînt vocile fiinţei care îşi caută printre 

multitudinea de căi propria cale, o pipăire a colţurilor de stîncă de pe 

drum cu rănile din talpă: „Mă las cotropit de-ntuneric/ În bîjbîit de orbi şi 

cenuşă/ Lumina îmi tace himeric/ Doar plînsul îmi vine mănuşă”. Căinţa 
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nu este o recunoaştere a înfrîngerii, nu e plînsul care însoţeşte pe om în 

călătoria sa fără întoarcere, ci e o asumare şi o înţelegere a destinului care 

trece fără nici o oprelişte peste toate „hotarele de spini”. Un cuvînt aparte 

avem pentru grafica realizată de Gabriel Rusu care este inspirată şi 

impregnată de poeticitate.  

Adrian Alui Gheorghe 

 

 

Iluminare şi mizantropie 
 

Două contradicţii apar după lectura 

versurilor lui Gabriel Daliş din cartea cu un titlu 

derutant: până mereu. (Editura Charmides, Bistriţa, 

2010). Pe de o parte poetul gândeşte, simte şi 

combustionează cu mult peste limitele exprimării. 

Poeziile sunt scurte, comprimate, cumulând trăiri 

interioare intense. Pe de altă altă parte, odată 

născut, poemul devine un nucleu în explozie, ce 

detonează alte stări poetice, de o intensitate 

imagistică ce trece de închipuire iniţială. S-ar putea 

spune că, asemenea unui magician, orice atinge poetul se preface în 

metaforă. Deşi antologarea începe cu inedite şi în ordine cronologică 

inversă publicării, nu există vreo diferenţă între prima şi ultima poezie 

din volum. Şi la debut , şi acum, Gabriel Daliş respiră lirismul cu aceeaşi 

forţă şi aceeaşi surprinzătoare greutate/uşurinţă, uimind cu harul său de a 

înveli totul în măreţia inefabilului. Peste tot, poetul e însoţit de umbra 

singurătăţii, aceasta fiind unica parteneră cu care îşi împarte tristeţile, 

clipele de iluminare sau răvăşire, regretele obosite, surprinderile stanţate 

de mizantropie ori contemplările lovite de spaima plutirii. Dincolo de a 

putea ,,merge pe stâlpi în spatele unui iepure”, autorul îşi taie drum spre 

sinele zăvorât într-o ladă pentru ca ieşind de acolo să fie în stare să 

descopere că ,,orice trecut agăţat de copac este o albă pânză de păianjen,/ 

o baltă de somn” (primăvara). Se simte în versurile lui Gabriel Daliş şi un 

aer ce vine dinspre Labiş, cu toate miresmele adolescentine, cu toate 

puterea de uimire în faţa unui timp ce-şi mănâncă, tragic, secundele: ,,în 

cer, străzile pline de cerşetori cuminţi,/ vrăbii în vrăbii, case fierbinţi, 

portarii pun lacăte pe o uşă de lut,/ nu vrea să mai cânte păianjenul mut// 

maşini cu soldaţi, navete cu vin/ pe-o mască albastră de arlechin/ se-

mbată plutaşii departe de cer,/peşti se-mprăştie-n ulcioare de fier// 

laconice păsări pe scânduri adorm/ din sânii lupoaicei beau cloroform” 

(solfegiu). Câte un  zvâcnet de maliţiozitate ne face să-l înrămăm pe poet 

în adoraţie: ,,să ştii - /fericirii mele i s-a îmbolnăvit mama, nici n-a 
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mâncat/ şi-a dormit îmbrăcată” (daliile). Dacă ,,chipurile alungite ale 

femeilor/ se roteau ca nişte foci în pardesiu de sârmă” (brăţări) iar ,,cănii 

mâncau căni de faţa cu cănii” (tu eşti acest univers) este deja suficient 

pentru a înţelege de ce ,,până luni arde casa de poezie” (casa de poezie) 

lăsând în scrumul ei imaginea ,,poetului ce răstoarnă dimineţile cu 

ranga”. La tinereţea şi talentul lui, Gabriel Daliş poate răsturna totul, dar 

e bine să scoată un pic mai iute spada din teacă.  

 

Nicolae Boghian 

 

Focuri de artificii 
Monica Patriche, Seminţe de piatră 

(Editura Brumar, Timişoara, 2011) 

 

Un ceremonial al cuvintelor este pus în 

scenă de Monica Patriche în volumul Seminţe de 

piatră (Editura Brumar, Timişoara, 2011), având şi 

echivalentul în limba franceză realizat de 

Florentina-Mădălina Tudor. Există o cursă perfidă 

pe care învelişul sonor al numirii o întinde  celor 

ce vor să armonizeze tonalităţile interioare cu 

zgomotul asurzitor al jur-împrejurului. Asta ne 

sapă din fiinţă pentru că, rostindu-le, identificăm 

existenţa lor cu neîndeajunsa noastră capacitate de 

a face abstracţie de ele. Cursa ce ne-a fost întinsă o 

sesizăm abia atunci când, tot numind şi numind, ne întrebăm precum 

Aristotel dacă ceea ce numim participă la numele pe care îl desemnează. 

Seminţe de piatră e un fel de maşină de inventat semnificaţii pentru 

lucrurile ce s-au aşezat în noi ce într-o fiinţă absolută. S-au aşezat în noi 

şi se hrănesc cu însuşirile pe care le oferim într-un ospăţ fie opulent, fie 

sobru şi silenţios. Ceremonialul Monicăi Patriche începe cu artificii 

neaprinse: ,,Iată marea, o casă a noastră fără uşi şi ferestre”, ,,Un om trist 

călărind pe un cal - / imagine pe o amforă”, ,,marea e şi ea un obiect 

metalic şi ascuţit, o secure care mă doboară… “Apoi discurile abacului se 

rotesc tot mai repede. Enunţurile se desfac în focuri de artificii, toate 

asocierile devin posibile: ,,Ca şi când ai vedea o locomotivă născând”, 

,,Flutură în zadar ca pe un steag/ durerea de de a nu putea trece prin 

urechile acului zidul acela murdar”. Unde duc toate acestea?, încerci să 

afli. ,,E greu să găseşti graniţa/ subţire a lucrurilor. Cineva o soarbe.” E 

greu să găseşti finalitatea discursului din Seminţe de piatră.  

 

Nicolae Boghian 
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Tineri poeţi 

 

 

 
(student anul I, 

Litere, la Universitatea Al. I Cuza din Iaşi) 

 

 

 

 

Laurenţiu Gabriel Istrate 
 

Meditaţie 
îţi simt respiraţia 
tu ştii că nimic nu 
durează mai mult de-o clipă 
în afară de 
celebrele sporovăieli & locvacităţi despre guvernările autoimpuse 
 

Întuneric 
 
Nu aprinde lumina, nu aprinde 
          lumina, J 
Măcar semiîntunericul din came 
ră 
Măcar atât, să bem în cinstea creaţiei şi-a poeziei universale 
    În semiîntunericul unde-am 
       scos mâncarea din frigi 
          der 
şi-am ospătat în cinstea creaţiei 
în semiîntunericul unde-am 
ascuţit creionul cu ascuţitoarea de pe 
birou - 
   creionul cu care-am scris acest 
poem 
   în cinstea poeziei fără sfârşit. 
  
                     * 
  
(lasă frâu liber senzaţiilor tale 
întinde-te în pat 
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acasă    nu    e     nimeni        care să ne 
                 despoaie de întuneric 
Suntem noi şi întunericul 
din cameră 
                         Şi umbrele         vizorului pe 
peretele de la intrare 
    şi umbrele mâinii cu care 
    scriu 
   şi umbra ta, J 
(năclăite-n pâclă) 
  
şi umbra întunericului) 
 

AtaraXie 
 
Azi a plouat cu ouă şi omletă 
 - încâlciţi în Eternitatea maleabilă a conversaţiilor noastre 
           obscene refulate - 
ştii că locul unde se-nfiripă viziunile noastre climatice fatidice 
           cu privire la soarta lumii & apocalipsă e 
acolo unde 
           nălucirile & misterioasele senzaţii cathartice se 
           împletesc cu emanaţia exotică de urină & excremente 
acolo unde 
          cadavrele stereotipiilor minţii noastre privitoare la sporturi 
          vin fiert pizde goale gadgeturi maşinării fantastice & so on 
          se îneacă în etape de lungi cazne 
acolo unde 
          mândriile noastre pedante din vremurile adolescenţei primare 
          se evaporă o dată cu aburii incandescenţi ai beţiei noastre fade 
acolo unde 
          decepţiile deziluziile în dragoste cu automobile-şobolan în care se 
          întind pe spate dezgolite minunatele noastre curve pederaste 
desfătându-ne 
          dorinţele concupiscente indicibile mucegăiesc în lăzile de gunoi ale 
cofetăriei 
          unde am aruncat ambalajele abrazive năclăite în suc gastric răsuflat 
acolo unde 
          coşmarurile şi visele frumoase ucid şi înăbuşă în praf 10 000 de 
best-selleri şi  
          10 000 000 $  
acolo unde        
          vechile rude & cunoştinţe din celălalt capăt de lume vor sta la masa 
noastră 
          şi se vor intoxica cu hrana asfixiantă a liberpanseismului mistificat 
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şi vom fi închişi în celule separaţi fără mandat de arestare preventivă 
şi vom fi vizitaţi de noile cunoştinţe fără să ne arătăm propria noastră 
identitate 
şi ne vom înghiţi cuvintele fără să rănim pe nimeni în convingerile sale 
şi ne vom îmbrăca în saci de pânză fără să uităm vechile noastre identităţi 
  
fără viziuni fără năluciri fără vanităţi fără mândrii 
fără celebritate printre rudele & cunoştinţele noastre 
 

J. 
Vă invităm la raftul cu exponate petrolifere de culori diverse şi forme 
sincretice. 
Printre toţi papagalii limbuţi irizaţi 
printre raţe cântătoare & bărci de hârtie igienică 
printre crocodilii gâfâinzi de cauciuc sintetic 
printre pokemoni pluşaţi zaruri abţibilduri sentimentale 
printre bolborotaceele subacvatice cu supape de rezervă 
printre maleabile voci & isterice plânsete - 
spaţii de oxigenare a creierilor fabuloase organigrame ale orânduirii 
cotidiene. 
  
Vă invităm în aşternutul din sufrageria comună a casei din 67th Avenue. 
Printre scumpe dietetice văluri de materiale în care se-neacă întreaga 
sferă de ornamentaţii menstruale 
printre visurile coloneilor înjunghiaţi de veşnicul iremediabilul priapism 
printre marinari filosofi pictori delincvenţi sado-masochişti francmasoni - 
toate organizaţiile obscure ale copilăriei noastre documentare 
printre prafuri spermă maşinaţii castrarea lui Uranus - 
spaţii de ispitire a noilor senzaţii calde & umede excogitaţii. 
  
Vă invităm în întunericul din camera alăturată. 
Printre teritorii marcate de umbre filamentoase & trupuri dezgolite 
printre lumile care odihnesc pe aceste teritorii 
printre obstinaţii mizantropice de a lăsa lumina stinsă întru salvarea 
pinguinilor Antarctidei 
printre aburii imperceptibili ai mâncării din frigider 
printre imaculate concepţii ziare frenetice manuscrise pucioase create de 
mintea supusă halucinaţiilor 
printre ceea ce simţi şi ceea ce se-ascunde -  
spaţii pline de nimic bâjbâind pe întuneric. 
  
                                                                               * 
  
Un J priapic 
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un J curvele de sezon pe care le chemi în pat masturbându-te 
un J necurvele de care te-ai îndrăgostit & cu care te simţi bine & împlinit 
un J geniu pencă J şi ge sunt la fel 
un J acum şi care te urmăreşte dintotdeauna 
un J de cinci ceasuri un J de-o viaţă 
  
J vechii tăi tovarăşi & rude & vecini de pe scară 
J jucăriile tale de când erai copil & le expuneai afară cu gesturi nepreţuite 
J psihopaţii cu care ai mâncat & ai împărţit lucrurile 
J cerşetorii 
J balaurii scuipaţi de ochiul de la aragaz atunci când ascultai Albă-ca-
Zăpada & no electricity 
J mamă primară 
J mamă secundară 
J interstiţial 
J fără timp & faimă 
indistinguishable gibberish 
  
nu vei putea citi niciodată spaţiile goale 
 

Toate lucrurile posibile 
 
marat safin a câştigat turneul final de master series 
înghit fără să simt nimic 
spania a câştigat campionatul mondial de fotbal 
un suporter german s-a sinucis 
  
marea e departe de ţărm 
tu eşti departe de patul în care 
imaginaţiile mele lâncezesc 
eu sunt departe de scaunul în care 
maşinaţiile curg gârlă 
şi nu mai e nimeni să stingă lumina 
  
şi nu mai e nimeni să închidă uşa 

 
Sinelui 

 
pe drum singur - 
eşti un ratat nu uita asta 
mă simt bine 
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Tineri poeţi 
 

 

 

 

(student anul I, filologie, la 

 Universitatea Bucureşti) 

 

 

 

Traian Geană 
 

Elegia preatârziului 
 

Dragostea nu a fost niciodată de la început 

şi de aceea am greşit cu toţii căutând-o 

Nu, noi doar ne ţineam de mână şi ne sărutam 

eram doar nişte hoţi, nişte bieţi ameţiţi care nu ştiam  

ce pâine se coace înăuntrul nostru 

şi ce metal se predă turnat în vase de lut. 

 

Poate că e amuzant sau poate că e tragic, 

dar au fost clipe când dragostea nu a existat aproape deloc 

aşa cum uneori, îndoielnici, ne punem întrebarea 

dacă noi înşine existăm cu adevărat. 

 

Nu, noi am fi putut să plecăm oricând 

- şi mulţi au făcut-o - 

nu ne lega nimic de cel de lângă noi 

sau de vreo altă fiinţă rătăcită pe undeva 

ne era doar silă să ne vedem moartea în oglindă 

aşa că am mai adăugat un om. 

Era mai simplu aşa, era mai cald şi mai comod. 

Sigur că nu era perfect, 

unde mai pui că nu ne simţeam deloc în siguranţă; 

noi doar săpam unul în celălalt 

în carne în stâncă în bezna impură 

după un izvor cristalin sau după vreo lumină care să ne învie 

palmele murdare şi arse   
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Nu, noi n-am ştiut de fapt ce era dragostea 

noi am aflat-o mult mai târziu 

când a rămas în urmă  

în şoşonii tăi roz, în cafeaua amară a dimineţii, 

în ploaia care şuşotea pe la geam sau în plimbările lungi de după-amiază. 

Liniştea le-a înecat pe toate în golful ei 

iar noi eram deja nişte măslini 

obosiţi şi despuiaţi de iluzii. 

Şi atunci ne mângâiam singuri, 

sub streaşina acelui preatârziu violet 

rostind pentru noi înşine: „Ce mult l-am iubit pe X sau pe Y!” 

Şi poate că nici atunci nu ştiam ce era dragostea, 

poate că şi atunci ne înşelam. 

Dar nu aveam altceva mai bun. 

Şi era la fel de plăcut aşa. 

 

Sufocare 
 

stejarii obosiţi şi tandri 

ar vrea să mângâie pe cineva 

umbrele lor cad disperate în iarbă şi ne răcoresc 

 

e o toamnă bogată  

şi fructele stau în copaci ca pruncii în leagăne 

tristele rotunjimi abia atinse 

 

parcul e plin de statui 

de lacăte grele de piatră 

în care cuvintele s-au încuiat 

înainte de vreme 

 

vântul e singurul care cunoaşte copilăreşte 

cum pipăie totul şi dispare în următoarea secundă 

 

eu am rămas pe străzile acestea albe 

atât de curate şi de înguste 

noi oamenii, numai noi ne pricepem 

să ne ascundem sângele cu atâta măiestrie. 
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Tineri poeţi 
 
 
 

(studentă, anul I, filologie, 

Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca) 
 
 
 
 
 

 
Elena Rusu  

 
Totemul 

se pare că omul 
şi-a găsit în sfârşit un rost 
parcă nu se mai îndepărtează de celălalt 
urlă face gesturi violente 
stă în cuvinte din ce în ce mai dezarticulat 
înfulecă din dragoste codrul său de poezie 
– oamenii nu cred în noile lor începuturi –  
 
de aceea 
preferă să fie spectatorul singurei sale biografii 
dar nu cred că ştie nimeni 
că omul a dat sfârşitul pe un nou început –  
toţi credeau mai degrabă în moartea animalului 
 
o copilărie ar fi fost mai bună decât 
omul ăsta vechi de mii de ani 
deşi e ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat 
până la urmă 
oricine simte nevoia să acopere soarele cu o palmă 
 
lasă pielea ta, străine 
şi spune-mi de ce omul  
îşi înfige hapsân ghearele în codrul său de poezie 
 
nu ştiu cine ar mai fi zis 
că animalul acesta e un rebut 
când toţi trecuţi de preistorie 
venerăm foametea şi setea lui.  
 

lumea a încercat cândva să schimbe omul 
 
atunci când nu scriu 
pare că nimic nu mă poate elibera în lume 
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câteodată  
mi-am dorit să nu mai scriu deloc 
să nu mai fie nevoie de mine 
sau de tine ca să mă văd în lume 
aş fi preferat 
ca Dumnezeu să aibă puterea să mă ascundă 
 
nimeni nu se chinuie, constat 
să iubească lumea 
aşa insidioasă cum e ea. 
 
câteodată cred 
că mi-am dorit să scriu 
poezii cu picioare lungi 
ca ele să extindă sensurile 
dintr-o dimensiune în alta 
 
dacă ar putea 
poeziile mele ar demonstra ştiinţific 
că fericirea are două feţe: 
cea în care trăieşti  
şi cea în care exişti 
fără a putea indica 
pe care am vrut-o şi pe care ne-au obligat să o avem. 
 
omul şi-ar da viaţa 
ca să obţină fericirea 
dar ce să faci când nu ştii pe care 
dintre ele o vrei 
lumea s-a împărţit degeaba 
în alb şi negru 
chiar dacă primul om 
era într-adevăr într-o singură intersecţie 
din care nu putea ieşi nefericit.  
 
libertatea, mon amour 
i-a spulberat omului toate scopurile 
ce faci atunci 
când nu mai ai din ce cuşcă să ieşi? 
 
lumea a încercat cândva să schimbe omul 
dar constat 
că nimeni nu are puterea 
să o iubească 
în vreun fel în care ar putea fi ea.  
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Debut 

Ştefan Crăescu 
 

Ignorând lumea 
 

Rămânem între cuvinte, iar ele se rotesc, 

Numai ele planează în jurul nostru... 

Chiar şi iarba e făcută din cuvinte, e verde şi vie. 

Pe frânghia ploii urcăm, deasupra norilor. 

Ignorând existenţa lumii, 

Pictăm cuvinte din imagini. 

 

Amintiri 
 

Las pereţii să vorbească, trece-o oră… 

Două picături de timp dispar în neant…trec, 

Iar reverbul lor se izbeşte de timpanul meu. 

Cad orele mereu în perechi, sfidând gândirea. 

Mi-e dor de frunzele uscate ale timpului, 

Asupra cărora am reflectat, 

Ridicând vocea în sinea mea. 

 

În drum spre cer 
 

Soarele rupe orizontul prăbuşindu-se secvenţial spre apus. 

Sufletul meu întâmpină razele ce străbat aerul, salve! 

Glezna înaripată a sufletului abia răzbate în vântul de cuvinte, 

Iar tu, privind, zâmbeşti... zâmbeşti soarelui. 

 

Nameless 

 
Am nevoie de mai mulți prieteni cu aripi... 

Toți îngerii pe care îi cunosc, 

Plumb în vene mi-au turnat. 

Tot nimic de pierdut 

Tot nimic de caștigat 

Când nimeni nu-ți cunoaște numele 

Când zilele nu par să se schimbe. 

 

(Ştefan Crăescu este elev clasa a XII-a, 

Colegiul de Informatică, Piatra Neamţ) 

http://eusuntfaust.blogspot.com/2010/11/amintiri.html
http://eusuntfaust.blogspot.com/2010/11/in-drum-spre-cer.html
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„După un stimabil model francez, funcţionărimea 

beneficia în jurul amiezii de o pauză rezonabilă, timp 

suficient cît să mergi în apropiere să-ţi astîmperi foamea, 

să bei un schwartz, să iei un mic sau după toane să dai 

fuga acasă şi să cercetezi şifonierul (să vezi cu cine face 

nevasta banking) şi nu în cele din urmă să afli de la bunul 

amic Lache ce a spus un terţ despre tine, în toiul nopţii, la 

Cosman…” 

 

 

Caragiale, Deleuze & Antonio Banderas 
 

un eseu de Gabriel Funica 

 

 Ne închipuim, aşadar, contaminaţi şi sastisiţi de producţiile 

hollywoodiene, o micuţă deflagraţie ce ar fragmenta very slowly (ca în 

filmele cu Antonio Banderas: eroul execută robinsonade spectaculoase, 

luate profesionist cu încetinitorul, obiectivul camerei focalizează 

hăinocul de piele din lăuntrul căruia iese oportun la iveală un nagan de 

Top Gun) şapoul introductiv, mizanscena antologicului moment – Amici 

– scris de I.L. Caragiale (orice ediţie: opere complete, anastatică, 

portabilă în buzunar, şcolărească, etc.).Paşnici din fire, ba chiar pacifişti, 

nefiind nici măcar fani Guns‟n Roses, Six Pistols, Pearl Harbor and the 

Explosions, ne vom dota, preventiv, cu vreo cîteva chei anti-ex, din gama 

Bosch (producătorul de scule, nu pictorul Hieronymus).Toate acestea 

deoarece, autorul, în pripa ori în tihna elaborării, contrar obiceiului, nu a 

mai găsit necesar să facă precizări de ton, de acţiune şi de gamă 

temperamentală lăsînd cititorul să suplinească cu imaginaţia această 

lipsă.Potrivit acestui gentleman’s agreement vom încerca o detonare 

pozitivă, o aluzie receptivă, speculînd pe ici pe colo, divagînd în punctele 

esenţiale.Absenţa unui reper temporal iniţial ne pune în dificultate 

circadiană, incitîndu-ne să dăm brînci diverselor presupuneri & năzăreli 

paratextuale.Citim: Domnul Mache şade la o masă în berărie şi aşteaptă 

să pice vreun amic; e vesel şi are poftă de conversaţie.Nu ştim 

deocamdată dacă e diminineaţa sau seara, vara sau iarna, dacă plouă ori 

ninge sau a înflorit liliacul.Textul în sine a apărut în ziarul „Universul” 

din 11 februarie 1900.Care va să zică an milenarist, cu preziceri, temeri şi 

angoase, mentalul colectiv meşterind de zor la armaghedon.Posibil ca el 

să fi fost scris după Crăciun, undeva între Sfîntul Ion şi Gerul Bobotezei, 

pe o vreme în care n-ai fi dat un popă afară.Cum s-ar spune şi cum 

înţelegem şi noi cu mintea noastră proaspăt betegită de reclame 
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publicitare, într-o fază eroică a presei scrise, cu 22 de ani înainte de 

prima emisiune BBC şi 38 ca Orson Welles să-i bage pe yankei la 

fandacsie prin intermediul radioului (CBS) cu piesa Războiul 

lumilor.Stăruind mai departe în presupoziţii nu putem crede că ar fi 

dimineaţă devreme întrucît, această primă parte a zilei este de regulă 

rezervată celor cu treburi, grăbiţi să înfulece cîte ceva înainte de a merge 

cu petiţiunea, chefliilor întîrziaţi la o schembea, tipografilor care nu pot 

să facă blau, anxioşilor a căror neveste sunt sau au trecut de chinurile 

facerii.Domnul Mache este un funcţionar onorabil, cu program fix, care 

are nevoie de o minte limpede pentru a descurca, prompt, iţele birocratice 

şi ar fi băut triumfător, după Războiul de Neatîrnare, o turcească la nisip 

cu un moţ de frişcă., necum matrafox..Apoi, cine poate fi atît de vesel şi 

pus pe conversaţie cu noaptea-n cap? Conan Doyle + John Le Carré 

şcoliţi la Freiburg im Breisgau să ne lumineze cărările prin pădurea 

narativă căci necuprinzător este misterul fiinţei şi numai Gabriel Marcel e 

specialist în narcisissima Alteritate.Noi vom purcede R & B la depistarea 

motivaţiei care îl face pe domnul Mache să fie binedispus şi cu chef de 

pălăvrăgeală.După un stimabil model francez, funcţionărimea beneficia 

în jurul amiezii de o pauză rezonabilă, timp suficient cît să mergi în 

apropiere să-ţi astîmperi foamea, să bei un schwartz, să iei un mic sau 

după toane să dai fuga acasă şi să cercetezi şifonierul (să vezi cu cine 

face nevasta banking) şi nu în cele din urmă să afli de la bunul amic 

Lache ce a spus un terţ despre tine, în toiul nopţii, la Cosman.Acceptînd 

că dl.Mache se află tocmai într-un asemenea repaus orar, mulţumit că a 

dat de capăt unor socoteli, că a clarificat la prima oră, cu toate datele, o 

situaţie pe cale să umbrească renumele şi bunul mers al instituţiei, ceea 

ce a atras în şoaptă promisiunea avansării, îşi poate el permite o 

consumaţie care i-ar afecta luciditatea aţipind printre hîrtii cu riscul de a 

fi surprins de şeful ierarhic şi astfel tăiat de la promovare ? Pare să fie, 

mai curînd, dl. Mache o natură fericită, plasată sub un zodiac generos, un 

tip pe care trauma naşterii nu l-a afectat prea mult, disponibil de a fi 

oricînd împreună cu Celălalt în orice eventuală împrejurare.După cum 

am fost deja preveniţi domnul Mache nu aşteaptă prea mult.Soseşte dl. 

Lache.Acesta-i fără chef, adică indispus, împovărat de sine.Bonsoar, 

Mache.Abia acum nu mai avem dubii, abia acum avem un reper oficial, 

inaugural, întîlnirii celor doi avatari secularizaţi, celor două copii 

repetitiv degradate ale unui diminuendo platonic.Autorul nu oferă detalii 

vestimentare ca să putem aprecia anotimpul. Dl. Lache nu apare 

înfrigurat sau transpirat iar dl. Mache nu şi-a agăţat paltonul în cuier după 

ce se va fi scuturat de zăpadă la intrare.Bănuim un interval plăcut de 

tranziţie cînd se poate ieşi deopotrivă în sacou, trenci sau geacă denim 

sablat chiar şi după ora 5 p.m.Îndată ce, bineînţeles, dl. Mache a isprăvit 
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activitatea cotidiană, darwiniana luptă pentru existenţă, ordonînd tacticos 

registrele, curăţind ustensilele de scris, aşezate în mod paşnic la 

îndemînă, salutîndu-şi cu amenitate colegii pentru a păşi apoi, cu aplomb, 

în stradă.Fără îngrijorarea zilelor noastre, aşa cum stă bine oricui educat 

în baza unor principii, e drept cam limitate, dar deosebit de sănătoase 

pentru vigoarea corpului social. Neîndoilenic, acasă e aşteptat de tînăra 

soţie cu masa pregătită şi aşternuturi curate gata să-l ia în primire după ce 

dl. Mache va fi clarificat „situaţiunea”, aducînd preţul rapiţei la un nivel 

suportabil de către toată populaţia. Ce gînduri şugubeţe i se perindă prin 

cap în răstimpul cît stă singur la masă nu ştim şi nici nu ne interesează 

nefiind paparazzi tabloidului „The Sun”. Atunci cum să nu fie dl. Mache 

binedispus şi pus pe vorbă ? Doar că ne dă ghes poltergeist-ul să 

festonăm o ipoteză dianetică. Să fie dl. Mache în căutarea gemelităţii, a 

dubletului fantomatic, a celuilalt ştrangulat cu precizie şi devorat in 

uterus, pentru a ispăşi fraternul păcat originar ? Posibil. Tot aşa cum în 

satul planetar orice Eco-grafie are legătură cu Umberto. Dar personajele 

lui Caragiale sunt în lume, vor să aibă identitate, se afirmă, desigur mai 

mult „vorbite” de un „logos parazitar” (C. Amăriuţei), „se cred”, vor să 

se diferenţieze (Cine zice Lache zice Mache şi viceversa), vor să iasă 

„onorabil” din anonimatul repetitiv al speciei. Vorbăria, limbajul, rostirea 

este singura modalitate de a fi prezent în lume. Cel mai frecvent sunt 

purtătoare de vorbe sau dacă nu prind din aer nimic, precum antenele 

parabolice, inventează, „văd enorm”, bricolează situaţii „ca şi cum”. 

Specialist al cotidianului, fenomenolog subţire, pare că îi anticipează 

nenea Iancu pe Heidegger şi Deleuze, pe infatigabilii urmaşi dandy ai 

Marelui Nihilist de la Sils Maria.De unde, probabil, şi inapetenţa sa 

pentru Kant devreme ce îi cerea, aprioric, lui Eminescu să-l mai 

slăbească.Că este cu rază lungă de acţiune gîndirea Omului din Ipoteşti 

ne dăm seama şi după numărul exegeţilor, comentatorilor, glosatorilor, 

pastişorilor, felurimilor de lăudători pînă la acel citizen turmentat, în stare 

avansată de lirism, magnetizat, cu alt cuvînt, ce desluşea într-un amurg 

de vară caniculară printre ostreţele forjate din gardul instituţional, 

profilul (exterior) ciceronian al Doctorului Subtil (nu-i vorba de Duns 

Scot) luîndu-ne la rost, vrînd musai să afle cît îi trebuie luminii să ne 

ajungă başca dacă am auzit noi de protoni. Răspunsul magisterial, de 

promptitudine subatomică, a fost că n-am auzit de asemenea particule 

dar, cum stă el, preopinentul, cu quarcii. Continuînd amuzamentul în pas 

de Deux Magots, ca între amici ocazionali, fără halbe, fără sora şefului de 

gară, tinerel, trecută de Leordeni, ajunsă de lumina noastră evocatoare 

sub patronajul Mnemosinei şi a bătrînului Duilio. Care îi scria lui 

Maiorescu să fie oprit Caragiale de a mai publica fleacuri.Întorcîndu-ne 

la cei doi comeseni, după această scurtă şi poate nepermisă digresiune, îi 
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vom afla , nu cum se întîmplă de obicei, depănînd amintiri comune, 

titirind viitorul junimii sau înjurînd relaxat guvernul. Domnul Lache, 

obosit şi fără chef, ţine totuşi să-l informeze pe amicul Mache despre ce 

s-a discutat la Cosman. În general, fleacuri.Nu ştii cum sînt oamenii 

noştri ? Tocmai pentru că ştie vrea Mache să afle şi pentru asta insistă, 

întrerupe, exagerează, e curios, indiscret, gata să tragă palme la nevoie.Pe 

măsură ce dl. Lache îi strecoară ştiutele insinuări, atacurile indirecte la 

persoană.Oprit doar cît să-şi satisfacă o minimă apetenţă socială, preţ de 

una-două mici, dl. Mache se trezeşte prins în sforăria unui demers 

profund destabilizator. Un artefact care ameninţă să-i pulverizeze 

euritmica existenţă, luminoasa-i Weltanschauung.Zevzec, mazetă treacă-

meargă. Dar ce te faci cu onoarea de familist. Cum ! de onoarea nevestii 

mele ? Dl. Lache improvizează creator, dă la pompă, umflă periculos 

situaţia, deghizat în intermediar jonglează candid cu T.N.T.Asta pînă la 

apariţia lui Tache intempestivul, inoportunul, slutul şi urîtul, care trece 

prin salon şi apasă pe buton, astfel că totul se termină cu o răsunătoare 

pereche de palme administrată obraz(nic)ului (in)amic. Ce va fi fost pe 

urmă între dl. Lache şi dl. Tache ţine de o cu totul altă intervenţie. Pînă 

atunci, sperăm că odată ajuns acasă dl. Mache să nu descopere, asemeni 

lui Boubouroche, în dulapul din bucătărie, vreun tip elegant înţolit, 

citind, în aşteptare, poeme de Hegesippe Moreau. 
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Expoziţia de avangardă de la Muzeul Naţional al 

Literaturii Române 
 

(fragmente dintr-un dosar) 
 

Proiectul „Avangarda 
românească / Avangarda europeană”, 
iniţiat de M.N.L.R şi Biblioteca 
Metropolitană din Bucureşti, îşi 
propune ca pe parcursul câtorva ani 
(până la aniversarea Centenarului 
mişcării DADA, din 2016) să 
investigheze aspectele implicării 
româneşti într-una dintre cele mai 
incitante secvenţe din istoria culturii 
moderne. Cercetători din toată ţara şi 
din străinătate participă la un demers 
foarte important care, în final, va 
trebui să lumineze cum şi în ce 
condiţii s-a produs feedback-ul între 
experimentul artistic autohton şi cel 
european, împlinind pentru o scurtă 
perioadă mult dorita „sincronizare”. 
O sumă de colocvii, publicaţii, 
expoziţii, spectacole etc. va da relief 
acestui proiect, totodată orientând 
interesul public spre avangardă – un 
fenomen pe cât de interesant, pe atât 
de puţin cunoscut (sau acceptat) la 
noi. Aşadar, scopul este în primul 
rând cultural. 

Asta a fost şi menirea 
expoziţiei „Victor Brauner şi 
însoţitorii” (27 octombrie – 4 
noiembrie a.c.). Principiul alcătuirii 
ei se află detaliat în paginile 
următoare, textul figurând şi în 
catalog. Da, au apărut diferenţe între 
proiecţia iniţială şi realizarea finală, 
pe care nu am mai avut cum să le 
corectăm în ultimul moment (decât 
obţinând pentru câteva ore o parte 
dintre lucrările F.C.E.R şi adăugând 
altele, neprevăzute „la start”, pentru a 
acoperi tematica). Oamenii de bună 
credinţă, care au vizitat expoziţia, au 
înţeles despre ce este vorba şi au avut 
puterea să se bucure de ceea ce au 
găsit, totuşi, pe simeze şi în vitrine. 
Şi, mai ales, au perceput corect ideea 
care nu şi-a atins „idealul”... 
(precizarea referitoare la operele 
valoroase itinerate peste hotare, tot în 
paginile următoare). 

Dar de aici şi până la 
„citirea” distorsionată a expoziţiei, cu 
felurite insinuări, răstălmăciri şi 
derapaje, e cale lungă. Nu spun că 
problema falsurilor în artă trebuie 
ocultată, dimpotrivă (v. „replica” – 
apropo: dacă ea a fi fost publicată de 
ziarul Adevărul, conform regulilor 
deontologice ale presei, acest „dosar” 
devenea inutil). Spun însă că e prea 
complicată ca să o foloseşti interesat, 
cinic şi fără să ţii seama de 
eventualele „victime colaterale”. 
Adică este precum mecanismul fin al 
unei bombe cu ceas care s-ar putea 
să-ţi explodeze în mână! Las cititorul 
să parcurgă textele alăturate şi să 
discearnă singur. (E.N.) 
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Victor Brauner şi însoţitorii 
 

Emil Nicolae 

 

 Dacă nu mai e cazul să revin asupra argumentelor, deja 

cunoscute, care-l plasează pe Victor Brauner printre protagoniştii de 

frunte ai avangardei istorice universale, totuşi cred că trebuie explicat 

termenul "însoţitor(i)" în contextul nostru. Fără a eluda sensul propriu (şi, 

în anumite momente din biografia artistului, el apare firesc prin 

vecinătăţi, întâlniri, angajamente, conjuncturi şi conjecturi, prietenii etc.), 

aria înţelesurilor se lărgeşte şi capătă nuanţe noi când discutăm despre 

"însoţitor(i)" din perspectivă culturală, artistică, spirituală sau chiar 

ezoterică (Victor Brauner ne obligă şi la asta – a se vedea “însoţitorul” 

Oscar Dominguez, cel trimis ca să-i scoată ochiul stâng!). De aceea, 

însoţitorii pot fi prezenţi sau absenţi fizic, pot fi aproape sau departe, pot 

fi reprezentaţi prin "urme", atitudini şi idei, ori de toate acestea laolaltă. 

De pildă, aderenţa la aşa-numitul "spirit avangardist" al epocii şi 

folosirea unui anumit limbaj provoacă asocieri şi "însoţiri". Cum, de 

asemenea, au fost numeroase şi frecvente "despărţirile" între avangardişti 

/ suprarealişti, pentru fel de fel de motive, nu totdeauna artistice. Iată, 

deşi A. Breton îl exclude, formal, din rândul suprarealiştilor în 1948 

(după episodul bine ştiut, cu învinovăţirea nefondată a lui R. Echaurren-

Matta pentru sinuciderea lui Arshile Gorky), iar el însuşi declară, mai 

târziu, că "tablourile mele nu se înscriu în nici o clasificare" şi "nu se 

poate spune că aş fi un pictor suprarealist" (1965), toate referinţele 

ulterioare îl fixează pe Victor Brauner în tabloul mişcării respective. 

Aşadar, pe de altă parte, se poate spune că însoţirea este o chestiune 

opţională până la un moment dat, după care subiectul nu mai controlează 

fenomenul.  

 Însă am preferat ca, în expoziţia de faţă, să restrângem proiecţia 

vastă a însoţirilor brauneriene la câţiva artişti (nici ei toţi) care au 

interferat, direct sau indirect, cu perioada de tinereţe şi de formare a 

pictorului nostru. Astfel, pe lângă faptul că etalarea celor două desene ale 

austriacului Egon Schiele ("Portret de femeie" şi "Portret de fată", 

ambele din 1918, anul morţii autorului) reprezintă un eveniment în sine, 

ele provin dintr-un mediu şi o atmosferă care l-au marcat profund (deşi 

empiric, intuitiv) pe copilul Victor Brauner, aflat la Viena în 1912, cu 

familia: tocmai atunci avuseseră loc procesul şi condamnarea lui Egon 

Schiele, pentru că tratase prea explicit temele erotice, iar ziarele şi 

vitrinele galeriilor erau pline cu reproduceri sau originale de-ale sale. Mai 

târziu, cel puţin două consecinţe ale şocului înregistrat de memoria 

afectivă a copilului vor putea fi identificate în creaţia lui Victor Brauner: 
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recurenţa "autoportretului mutilat " (explicată ca predestinare) şi 

frecventarea simbolisticii sexuale (explicată psihanalitic). Apoi, 

includerea în expoziţie a lui Arthur Segal ("Autoportret", 1910) şi a lui 

Jules Pascin (cu două desene) trimite la două modele de carieră ale 

pictorilor evrei, născuţi sau trecuţi prin România - unul de succes şi altul 

eşuat în plan existenţial -, care vor fi fost discutate în casa Brauner, în 

vremea disputelor legate de viitorul lui Victor. Aşa cum desenele 

corozive ale lui George Grosz au constituit, desigur, „matricea” 

compoziţiilor grafice cu Hitler realizate de artistul nostru. În plus, Arthur 

Segal a fost şi el prezent, alături de Victor Brauner, în expoziţia 

Contimporanul din 1924.  

 O categorie mai largă de însoţitori îşi justifică prezenţa în 

expoziţie atât prin interferenţele biografice directe, cum am spus, cât şi 

prin opţiunea comună pentru avangardă. Pe Marcel Iancu (v. "Peisaj de 

iarnă cu case", 1930, studiul de portet al poetului Jacques Costin şi 

desenele din 1945) îl cunoaşte devreme, în 1923, când frecventează 

episodic gruparea "Insula", înfiinţată de B. Fundoianu. Ulterior se 

reîntâlnesc la Contimporanul, Punct şi unu. Legătura lui Victor Brauner 

cu M.H. Maxy (v. "Piaţă", 1920; "Autoportret", 1925; "Voronca şi 

muza", 1928 ş.c.l.) se consolidează în redacţia revistei 75 HP (atunci 

amândoi erau constructivişti!) şi continuă la Integral, unde pragmaticul 

Maxy organizează un "Atelier" (1925) menit să producă decoraţiuni 

interioare, mobilă, covoare, dar şi decoruri şi costume pentru teatru şi 

film. Aici îl cunoaşte pe Corneliu Mihăilescu (v. "Călăreţul", 1933-1934 

şi "Personaje fantastice", 1934) şi lucrează împreună. Gustul pentru 

spectacol, pe care Victor Brauner l-a avut toată viaţa, ţine de "spiritul 

avangardist", desigur, dar abilitatea unor inovaţii şi capacitatea de a lucra 

cu / pe orice fel de materiale s-ar putea să provină din experienţa 

"Atelierului".  

 În sfârşit, secvenţa româno-franceză. La începutul verii anului 

1930, când Jules Perahim (atunci S. Perahim şi "algist") şi Jacques 

Herold (atunci B. Herold) descind împreună în redacţia revistei unu, 

Victor Brauner e deja la Paris, în călătorie cu prima lui soţie, Margit. În 

consecinţă, îl va cunoaşte întâi pe Jacques Herold (v. mai ales "Portretul 

lui Alain Joufroy", 1970, prieten cu Victor Brauner şi autor al unor cărţi 

despre el) în capitala franceză - unde acesta va sosi în luna iulie - şi-l va 

"boteza" cu numele de artist, celebru azi (în acte era "Blumer, Herold"). 

Se vor împrieteni definitiv. Mai târziu, la ultima lui întoarcere în 

România (1935-1938), Victor Brauner îl va cunoaşte şi pe Jules Perahim 

(v. "Portret de fată", 1930 ş.c.l.), în special vizitându-i expoziţia din 

aprilie 1936. După aceea, Victor Brauner pleacă în Franţa (1938), iar 

Jules Perahim se adânceşte în "aventura" lui stângistă. Se vor revedea 
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fugitiv la Paris, în 1948, când Perahim ajunge acolo ca reprezentant al 

realismului socialist. Dar când se stabileşte şi el în Franţa (1969), Victor 

Brauner deja părăsise această lume (1966).  

 După cum se vede, în etapa românească antebelică (pe care o 

reflectă expoziţia, cu excepţia cazurilor Arthur Segal, Egon Schiele, Jules 

Pascin, apoi, Jacques Herold), Victor Brauner şi însoţitorii au parcurs un 

drum paralel al formării, trecând de la un moment la altul, de la un limbaj 

plastic la altul (impresionism, constructivism, suprarealism). Dacă vom 

găsi detalii comune în creaţia lor, acestea sunt mai puţin influenţe 

reciproce şi mai curând dominantele din imaginarul artistic inovator al 

vremii. E de observat, de asemenea, că lipsesc "performanţele" 

reprezentative pentru notorietatea numelor înşirate mai sus. Cele care 

există, puţine, nu ne-au stat la îndemână fiind angajate în alte expoziţii de 

avangardă din ţară şi din străinătate (şi e foarte bine că circulă!); cele mai 

multe, însă, au fost realizate în perioada de maturizare şi de stabilizare a 

manierei acestor artişti. Adică după al doilea Război Mondial. Această 

expoziţie are, însă, o mare încărcătură documentară şi aşa trebuie "citită". 

Iar însoţitorii – ca martori şi ca "oglinzi" - contează mai cu seamă în 

timpul drumului / căutării (deşi ei nu dispar pe "platoul" desăvârşirii şi al 

celebrităţii). Iar colecţionarii care ne-au oferit lucrările pentru expoziţie 

sunt, la rândul lor, însoţitori ai artiştilor. Poate cei mai fideli, în special 

când e vorba despre avangardă şi despre "valori în mişcare"... 

 

Victor Brauner (n. 1903, Piatra-Neamţ – m. 1966, Paris) 

Studii la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti (întrerupte) şi în 

ateliere particulare. În 1924 are prima expoziţie personală (sala 

„Mozart”) şi lansează (împreună cu Il. Voronca) manifestul 

„Pictopoezia”. Colaborează la revistele 75 HP, Punct, Integral, unu, 

Meridian, Pinguin şi ilustrează cărţile scriitorilor prieteni. În 1932 aderă 

la grupul suprarealist, iar în 1934 are prima personală la Paris. 

Călătoreşte de trei ori în Franţa, unde decide să rămână în 1938. În timpul 

celui de-al doilea Război Mondial se refugiază în Pirinei, unde 

reinventează pictura în ceară. Din 1945 lucrează la Paris, având aici 

numeroase expoziţii personale în diverse galerii (totodată participând şi 

la colectivele internaţionale de avangardă). Postum, în 1972, MNAM îi 

găzduieşte prima retrospectivă (datorită donaţiei soţiei sale Jacqueline 

Brauner). 

 

George Grosz (n. 1893, Berlin – m. 1959, Berlin) 

Studiază la Academia de Artă din Dresda (1909-1911) şi la Şcoala de 

Arte şi Meserii din Berlin (1912-1914). Combatant în primul Război 

Mondial, fapt care-l împinge spre o viziune virulentă critică socială în 
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desenele sale. A participat la mişcarea Dada, iar apoi devine unul dintre 

reprezentanţii direcţiei “Neue Sachlichkeit“ (1920). A fost adesea trimis 

în judecată pentru “obscenitatea“ desenelor sale. În 1933 pleacâ în 

S.U.A., ca profesor la Art Students League din New York. În 1946 şi-a 

publicat autobiografia sub titlul A Little Yes and a Big No. Revine la 

Berlin în 1959 şi emite celebra concluzie: “Visul american s-a dovedit a 

fi un balon de săpun! “. 

 

Jacques Hérold (n. 1910, Piatra-Neamţ – m. 1987, Paris) 

Obţine o bursă la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti (1927-

1929). În 1930 publică primele desene în unu. În luna iulie a aceluiaşi an 

pleacă la Paris, unde îi cunoaşte pe C. Brâncuşi, V. Brauner, B. Fondane, 

A. Breton, Y. Tanguy, A. Adamov. În 1934 intră în grupul suprarealist, 

colaborează la revista Documents 34 şi abordează tema cristalelor în 

pictură. În 1938 se împrieteneşte cu mai mulţi psihiatri, între care şi J. 

Lacan. Călătoreşte pe urmele Marchizului de Sade (1942). Războiul îl 

petrece refugiat în Sud. Obţine consacrarea prin succesul pe care i-l 

aduce participarea la marea Expoziţie Internaţională a Suprarealismului 

(1947, Galeria „Maeght”). În 1957 publică Le Maltraité de peinture. 

Prima personală monografică la Abaţia din Royaumont (1972). Participă 

la Bienala de la Veneţia (1986). 

 

Marcel Iancu (n. 1895, Bucureşti – m. 1984, Ein Hod, Israel) 

Studii de arhitectură la Zurich. Participă la iniţierea mişcării „DADA” 

(1916), împreună cu Tristan Tzara şi Hans Arp. Colaborează cu Ion 

Vinea la Contimporanul (1924-1936) şi e prezent în mai multe expoziţii 

ale grupărilor de avangardă. Totodată realizează proiectele unor clădiri 

construite în Bucureşti. În 1941 se stabileşte în Palestina (Israel), unde 

iniţiază „satul artiştilor” din Ein Hod (1953), aici lucrând reliefuri 

policrome şi picturi în ulei ajunse în colecţii muzeale şi particulare din 

toată lumea. 

 

M(ax) H(erman) Maxy (n. 1895, Brăila – m. 1971, Bucureşti) 

Studii la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti (1913-1916, cu F. 

Storck şi C. Ressu) şi la Berlin (1922-1923, cu A. Segal). Expune la 

Galeriile „Der Sturm”. E prezent în expoziţia Contimporanul de la 

Bucureşti (1924) şi înfiinţează aici Academia de Artă Modernă şi 

Decorativă (care devine Studioul de Artă Decorativă din 1928). 

Colaborează la revistele Contimporanul, 75 HP, unu şi Puntea de fildeş. 

Lucrează, la Paris, decoruri şi costume pentru teatru (1926). În intervalul 

1930-1938 e prezent în numeroase expoziţii. Din 1941 este directorul 

Teatrului „Baraşeum”, unde face scenografie. După război, în 1949, 
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devine directorul Muzeului de Artă al României şi profesor la Institutul 

„N. Grigorescu” din Bucureşti.  

 

Corneliu Mihăilescu (n. 1887, Bucureşti – m. 1965, Bucureşti) 

Face studii de drept, litere şi filosofie, dar le preferă Academia de Arte 

Frumoase din Bucureşti (1908-1912). Îşi continuă instrucţia artistică la 

Florenţa. Întâlnirea cu M. Iancu şi T. Tzara de la Zurich îl apropie de 

avangardă. Din 1924 se afiliază grupului constructivist şi colaborează la 

Contimporanul şi Integral. În 1931 parcurge un experiment cu substanţe 

halucinogene, sub supravegherea dr. Gh. Marinescu, din care rezultă o 

serie de picturi cu atribute cromatice originale. Din 1935 se retrage în 

casa de la Cernica, trece printr-o fază fantastică pentru a regăsi ulterior 

realismul, dar treptat renunţă la pictură. 

 

Jules Pascin (n. 1885, Vidin, Bulgaria – m. 1930, Paris) 

După o scurtă trecere prin Bucureşti (cu familia), urmează studii de artă 

la Berlin, Munchen şi Viena. Se instalează la Paris în 1905, în cercul de 

artişti din jurul lui M. Chagall, Ch. Soutine şi A. Modigliani. În timpul 

primului Război Mondial locuieşte şi lucrează la New York (1914-1920). 

Apoi revine la Paris, unde se afirmă ca un foarte talentat portretist şi 

desenator (e poreclit „Prinţul din Montparnasse”). În culmea succesului, 

chiar în ziua în care urma să i se deschidă o mare expoziţie personală, se 

sinucide în atelierul său. 

 

Jules Perahim (n. 1914, Bucureşti – m. 2008, Paris) 

Face studii de pictură cu N. Vermont, după care se apropie de avangardă, 

colaborând la revistele unu şi Alge. Apropiindu-se de cercurile stângii 

artistice, începe să publice „grafică militantă” în unele ziare româneşti 

interbelice. Urmărit de Siguranţă, se refugiază în URSS în 1940, acolo 

ajungând în lagăre din Georgia şi Armenia. Revine în ţară în 1944 şi 

devine un exponent de vârf al prolecultismului. Însă, din anii 50 începe 

să se depărteze de „arta angajată”, lucrând coperţi şi grafică de carte, 

schiţe de decor şi artă monumentală. Din 1969 se instalează în Franţa, 

unde îşi redescoperă înclinaţia suprarealistă, diversificată după o călătorie 

în Tanzania, Kenya şi Zambia (1972).  

 

Egon Schiele (n. 1890, Tulln – m. 1918, Viena) 

Studiază la Academia de Arte din Viena (1906-1909). Sub influenţa lui 

G. Klimt, aderă la mişcarea Sezession. În 1909 (are doar nouăsprezece 

ani!) expune la Kunstschau alături de H. Matisse, E. Munch, P. Bonnard 

şi O. Kokoschka ş.a. În 1911 se mută la Krumlov (în sudul Cehiei) şi 

apoi la Neulengbach (lângă Viena), împreună cu prietena sa Wally 
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(Valérie Neuzil), căreia îi face o serie de portrete marcate de un puternic 

erotism. Revine la Viena în 1912, dar circulaţia „desenelor (sale) 

interzise” îi aduce o condamnare la 24 de săptămâni de recluziune. În 

acelaşi an expune alături de artiştii grupului „Der Blaue Reiter” 

(Munchen), în 1913 la a 43-a expoziţie a „Secesiunii vieneze” (Hamburg, 

Stuttgart, Dresda, Berlin) şi în 1914 la expoziţia „Secesiunea 

internaţională” (Roma, Bruxelles, Paris). Se căsătoreşte cu Edith Harms 

(pe care, de asemenea, o portretizează) şi îşi satisface instrucţia militară 

la Praga (1916). Revista Die Aktion îi dedică un număr special. În toamna 

lui 1918 se molipseşte de gripă spaniolă de la Edith şi moare. 

 

Arthur Segal (1875, Iaşi – 1944, Londra) 

Studiază la academiile din Berlin şi Munchen, apoi la Paris şi Roma. Are 

prima expoziţie personală la Bucureşti în 1910, cu evidente tendinţe 

impresioniste. În preajma primului Război Mondial se mută la Munchen 

şi colaborează la revista Die Aktion. Ulterior locuieşte în Elveţia, unde 

participă la manifestările dadaiste de la Cabaretul „Voltaire”. E prezent la 

marea expoziţie Contimporanul (1924). În 1925 pleacă la Dessau („Neue 

Bauhaus”), după care se instalează definitiv la Londra (1937) unde 

înfiinţează o şcoală de „pictură terapeutică” apreciată chiar de S. Freud. 
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Falsurile din artă atacă muzeele 
 

Expunerea, la Muzeul Literaturii, a unor falsuri Victor 

Brauner sau Arthur Segal redeschide discuţia asupra 

contrafacerilor din arta autohtonă.  
 

Doinel Tronaru  

 

Ghips atribuit în mod abuziv lui Arthur Segal, din la expoziţia de la  

Muzeul Naţional al Literaturii Române (Foto : Lucian Muntean)  

 

 Vernisarea, acum două săptămâni, în Rotonda prestigiosului 

Muzeu Naţional al Literaturii Române (MNLR) a unei expoziţii de artă 

plastică intitulate „Victor Brauner şi însoţitorii" părea a fi unul dintre 

evenimentele culturale cele mai importante ale toamnei.  

 Expoziţia a însoţit colocviul „Avangarda românească/ Avangarda 

europeană", aflat la cea de-a doua ediţie (unde au prezentat comunicări 

nume ca: David Esrig, Ion Pop, Paul Cernat, Ovidiu Morar, Nicolae 

Tzone), iar vernisajul a fost, la rândul său, prezentat de Ion Pop şi de 

Lucian Chişu, directorul MNLR.  

 Lista artiştilor expuşi era extrem de ofertantă şi părea a fi garanţia 

unui festin al ochiului şi al minţii, ţinând cont că era vorba de cele mai 

semnificative nume ale avangardei româneşti şi nu numai.  
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 Erau lucrări de Victor Brauner, Marcel Iancu, M.H. Maxy, 

Corneliu Mihăilescu, Jules Perahim, Jacques Hérold, Arthur Segal, şi 

chiar germanul George Grosz şi vienezul Egon Schiele, unele dintre cele 

mai importante nume ale artei secolului XX. 

 Zicala „afară - vopsit gardul, înăuntru-i leopardul" se potrivea, 

însă, cum nu se poate mai bine expoziţiei de la Muzeul Literaturii. În 

primul rând, vizitatorul ar fi observat că, din lista lucrărilor anunţate (şi 

scrise pe o listă lângă uşa de intrare în sală), lipsesc primele aproape 

douăzeci. Aceasta pentru că Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România şi-a retras, în ultimul moment, lucrările cu care trebuia să 

participe. Aşadar, nici vorbă de vreun Egon Schiele în expoziţia de la 

MNLR! De vină se pare că a fost o chichiţă birocratică: Federaţia cerea 

existenţa unor asigurări pentru lucrările expuse, or muzeul a înlocuit 

această cerinţă elementară cu prezenţa unui bodyguard timp de 24 de ore. 

 

„Împăratul este gol" 
 

 Mai gravă este, însă, expunerea, timp de o săptămână, într-un loc 

cu tradiţie culturală incontestabilă, a unor „lucrări" (aşa-zis aparţinând lui 

Victor Brauner, Arthur Segal sau Marcel Iancu) pentru care o minimă 

expertiză prealabilă ar fi arătat lipsa lor de autenticitate, fiind - unele 

dintre ele - falsuri notorii în lumea colecţionarilor de artă. 

 Anomalia a fost dezvăluită de galeristul şi colecţionarul Lucian 

Georgescu, proprietar al galeriei Colors Art (situată în strada Puţul lui 

Zamfir şi specializată în artiştii de origine română ai avangardei 

interbelice şi postbelice). Acesta a fost izbit, atunci când a intrat în sală, 

la vernisaj, de prezenţa pe pereţi a unor lucrări cu care se mai intersectase 

şi despre care era sigur că sunt lipsite de autentic. Micul „scandal" 

provocat de Lucian Georgescu la vernisaj, care şi-a permis să strige că 

„împăratul este gol", a fost înăbuşit repede. Atunci când s-a întors, în 

weekend, pentru a fotografia mai multe lucrări, a fost întâmpinat cu un 

refuz de către directorul MNLR, Lucian Chişu, care i-a spus că nu se 

pricepe şi să vină cu „specialistul" la faţa locului. 

 Problema este că singurii specialişti reali pentru opera lui 

Brauner, experţi a căror autoritate nu este contestată de nimeni, se află la 

Paris. Lucian Georgescu a trimis lucrările pe care a reuşit să le 

fotografieze la aceşti experţi parizieni, cu care se află în relaţii de strânsă 

colaborare, şi a primit, într-adevăr, avizul lor negativ.  

 „Adevărul" a intrat pe firul acestei operaţiuni detectivistico-

artistice de amploare şi pune degetul pe rană în ce priveşte un fenomen - 

comerţul cu falsuri pe piaţa de artă autohtonă - a cărui amploare, se pare, 

este mai mare decât se credea. 
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Un ghips „monstruos" 
 

 Lucrările expuse la MNLR făceau parte din următoarele colecţii: 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (care s-a retras), Vladimir 

Pană (fiul lui Saşa Pană şi posesor al unei impresionante arhive rămase 

de la tatăl său), Mihai Gavrilă, Anna Udrescu  şi prof. dr. Ştefan Udrescu, 

Florin Colonaş (acesta, cu afişe dedicate expoziţiilor Brauner de-a lungul 

timpului), Muzeul Naţional al Literaturii Române.  

 Deşi - expertiza a arătat - falsuri proveneau şi din celelalte 

colecţii, cele mai grave aparţineau colecţiei Mihai Gavrilă. De exemplu, 

lucrarea de ghips portretizând doi bătrânei, atribuită lui Arthur Segal, nu 

are nicio legătură cu artistul respectiv, unul dintre pionierii avangardei 

româneşti, ci este o făcătură grosolană. 

 Nu este prima oară, însă, când Lucian Georgescu ia contact cu 

această „monstruozitate" (aşa cum o numeşte galeristul), iar tactica 

respectivului colecţionar - după părerea sa - este de a expune „lucrarea", 

temporar, în cât mai multe locuri prestigioase, pentru a-i asigura, astfel, 

un „pedigree" şi a o legitima, în eventualitatea unei vânzări. Gavrilă a 

încercat să plaseze ghipsul şi la Colors Art Gallery, într-o expoziţie 

cuprinzând şapte lucrări de Segal (de altfel, Georgescu a primit „oferte" 

şi pentru expoziţia Perahim, deschisă în prezent în galerie). Ghipsul nu 

are altă expertiză, este doar semnat pe spate Amelia Pavel - reputat critic 

şi istoric de artă, dar nu un expert în sensul real al cuvântului. Ea a murit 

pe 21 decembrie 2003, la 88 de ani, iar Georgescu presupune că, în 

ultimii ani de viaţă, Amelia Pavel semna „ca primarul" orice i se punea în 

faţă. 

 Expertul cu care a luat legătura galeristul este Pavel Liska, 

profesor universitar de origine cehă, stabilit în Germania, specializat în 

opera avangardistului de origine română, autorul singurului catalog - de 

dimensiuni impozante - care există despre opera lui Segal şi care lucrează 

în prezent la al doilea catalog Arthur Segal.  

 „Confirm că opera a cărei imagine mi-aţi trimis-o nu este, în mod 

clar, de Segal", scrie Pavel Liska. Cu toate că Lucian Chişu, căruia i s-a 

trimis răspunsul specialistului ceh, a fost rugat să scoată din expoziţie 

acest fals dat drept Segal, directorul MNLR nu a făcut acest lucru, 

vizitatorii având contact cu această „monstruozitate" până la sfârşitul 

expoziţiei. 
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„Dragoni" cu bucluc 
 

 Lucrarea de Brauner din expoziţia de la MNLR care a trezit, din 

start, suspiciunile lui Georgescu este o copie stângace după „compoziţiile 

cu dragon" ale lui Victor Brauner - unul dintre motivele cele mai 

recurente ale operei artistului.  

 „Am declarat deja acest tablou ca fiind fals în mai multe rânduri, 

doamna Marina Vanci Perahim de asemenea. Pregătim Catalogul 

Raisonné al operei lui Victor Brauner şi vă asigur că acest tablou nu va 

figura", scrie, ca răspuns solicitării lui Lucian Georgescu, Samy Kinge, 

expert mondial în Brauner.  

 

Fals expus ca tablou de Victor Brauner, în cadrul expoziţiei „Victor 

Brauner şi însoţitorii" (Foto:Lucian Muntean) 

 

 

 

 „Lucrarea" s-a mai încercat a fi expusă la Muzeul din Lille, când 

Marina Vanci Perahim a declarat-o ca fiind un fals, prin urmare a fost 

scoasă din expoziţie. Ulterior, Gavrilă şi-a mai dus lucrarea la expoziţia 

de la Piatra Neamţ dedicată centenarului lui Victor Brauner (motiv pentru 

a figura în catalogul expoziţiei). Nici acest fals nu a fost scos de Lucian 

Chişu din Rotonda Muzeului Literaturii, deşi i-a fost trimis răspunsul lui 

Samy Kinge. 

 Lucian Chişu se apără spunând că expoziţia a fost organizată, în 

calitate de curator, de poetul Emil Nicolae (Emanuel Nadler), de la Piatra 

Neamţ, specialist în Brauner, precum şi de animatorul cultural Ioan 
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Cristescu. Contactat de „Adevărul", Lucian Chişu a afirmat că e-mail-

urile trimise de Lucian Georgescu nu constituie o expertiză oficială, sunt 

doar lansarea unei suspiciuni, prin urmare nu avea nicio obligaţie să 

ridice lucrările. În opinia lui Chişu, o expertiză reală ar trebui făcută în 

prezenţa lucrărilor propriu-zise, ca o expertiză grafologică. 

 Ulterior, expertiza solicitată la Paris a arătat prezenţa şi a altor 

falsuri în expoziţia de la MNLR, „semnate" de Victor Brauner, Marcel 

Iancu (Janco, pe plan internaţional) ş.a. Dada Janco, fiica artistului, 

stabilită la Tel Aviv, Israel, a confirmat telefonic şi în scris că lucrarea 

„Bal" atribuită tatălui ei este falsă şi a cerut să fie scoasă din expoziţie. În 

total, din cele 15 lucrări prezentate în expoziţie ca fiind de Brauner, doar 

5 ar fi fost autentice. Deci un „îmbucurător" procent de 30%...  

 

Cine sunt specialiştii în Victor Brauner 
 

 Doi sunt experţii mondiali recunoscuţi în opera lui Victor Brauner 

- printre puţinii pe plan internaţional - cu care are contact oricând 

galeristul de la Colors Art, Lucian Georgescu, (acesta a locuit, timp de 

câteva decenii, la Paris, până acum câţiva ani, când s-a lansat în 

businessul de artă): Samy Kinge - galerist şi specialist recunoscut 

mondial în Victor Brauner - şi Marina Vanci Perahim, soţia lui Jules 

Perahim. Aceasta locuieşte la Paris din anii 1960 şi este profesor emerit 

la Sorbona, autoare a peste 15 publicaţii despre Victor Brauner (dar şi 

despre Man Ray şi alte nume importante ale artei mondiale). 

 

Falsul - în retragere la casele importante 
 

 Nefericita expoziţie de la Muzeul Naţional al Literaturii Române 

a fost considerată de „Adevărul" un bun pretext pentru declanşarea unei 

discuţii asupra acestui fenomen răspândit, dar despre care puţină lume 

vorbeşte - cel al falsurilor de pe piaţa de artă. Criticul de artă Pavel 

Şuşară este de părere că numărul falsurilor de pe piaţa românească s-a 

diminuat în ultimii 10 ani  

 Majoritatea specialiştilor contactaţi confirmă, din păcate, 

existenţa acestui flagel, inclusiv - sau mai ales - pentru pictorii 

consideraţi „de patrimoniu": Grigorescu, Andreescu, Luchian, Tonitza. 

Contactaţi de „Adevărul", anumiţi critici de artă - deşi au confirmat 

existenţa, la scară largă, a acestui fenomen - au refuzat să se exprime 

public asupra sa, din diverse motive. O viziune optimistă are, totuşi, 

reputatul specialist al pieţei de artă, criticul Pavel Şuşară: „În prezent, 

piaţa falsurilor este mult mai redusă decât acum zece ani".  
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 Ce s-a întâmplat între timp? „Între timp, piaţa de artă s-a mai 

coagulat, funcţionează diverse grile de validare. În primul rând, instituţia 

expertului, care îşi intră şi la noi în atribuţii şi are un rol important în 

calificarea cumpărătorului. Apoi, operatorii de pe piaţa de artă sunt mai 

riguros organizaţi. Aceşti factori au inhibat, într-o mare măsură, 

circulaţia obiectului fals." 

 Nu este cazul, însă, să ne culcăm pe-o ureche: „Fenomenul nu s-a 

stopat cu totul, el continuă underground, la nivelul pieţei sălbatice. Dar 

este mult mai redus decât cel care circula altădată, la nivelul caselor de 

licitaţii", spune criticul de artă. Şuşară are şi o viziune interesantă asupra 

fenomneului: „Nu poate fi cu totul eliminat, pentru că falsul nu este 

numai o formă de infracţionalitate, ci şi un însoţitor permanent al 

obiectului artistic, este umbra lui. Cu cât presiunea asupra unui obiect 

artistic este mai mare, cu atât tentaţia este mai mare de a-l falsifica. 

Falsul devine, astfel, o formă de civilizaţie, în ghilimele. O expoziţie a 

falsurilor ne-ar arăta o istorie a interesului, dar şi a receptării operelor 

artistice. Fiecare epocă relaţionează la nivelul ei cu obiectul de artă". 

 

Falsuri „istorice" 
 

 Ar fi mai multe tipuri de falsuri, în opinia lui Şuşară: cele 

„autentice" - ale unor artişti care se înscriu într-un spirit, într-o şcoală, 

dar ale căror lucrări sunt atribuite unor nume prestigioase de către 

personaje din viitor cu rea intenţie; elevii care lucrează în maniera unui 

maestru, ca un exerciţiu; în sfârşit, falsul făcut cu intenţia de a câştiga de 

pe urma unei contrafaceri, a unui stil sau a unui autor - acesta fiind cel 

mai periculos, pentru că include o infracţionalitate şi o vocaţie a 

falsificării. 

 Cu cât un artist este mai prestigios, cu atât el atrage mai mult pe 

falsificatori. Din acest motiv, nume ca Grigorescu, Andreescu, Luchian, 

Tonitza nu sunt scutite deloc de falsificare. Cele mai complicate, în 

opinia specialistului, sunt falsurile „istorice", făcute, la rândul lor, de 

nume importante, în cazul cărora s-a putut păcăli şi un Zambaccian. În 

opinia lui Lucian Georgescu, cele mai falsificate nume, la momentul 

actual, sunt Victor Brauner, Marcel Iancu, Hans Mattis-Teutsch şi M.H. 

Maxy.  

 

    (cf. Adevărul, 12-13 octombrie 2011) 
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Mitologia falsului în artă. Cazul Victor Brauner 
o replică de Emil Nicolae 

 

În urmă cu câteva săptămâni, un coleg m-a întrebat foarte serios: 

„Totuşi, Victor Brauner nu s-a născut la Bacău?”. Asta după ce, cu ocazia 

pregătirilor pentru aniversarea centenarului naşterii artistului, în anul 

2003, am scos din arhivele primăriei şi am publicat actul / certificatul 

care atestă naşterea lui la Piatra-Neamţ. Nu am fost foarte surprins de 

respectiva întrebare deoarece, în ultimii ani, am constat cum „povestea” 

s-a repetat şi continuă să se repete în diverse moduri. Chiar m-am gândit 

un moment, recunosc, la posibilitatea ca situaţia să aibă o legătură ocultă 

cu destinul pictorului preocupat intens de propria identitate (sub aspect 

filosofic şi „magic” – se născuse în zodia Gemenilor, nu?!), fapt reflectat 

frecvent şi în temele operei. Nu insist, cine doreşte poate să găsească 

textele pe care le-am tipărit deja pe acest subiect. Adaug, însă, alte două 

detalii din vastul „folclor” care însoţeşte postumitatea artistului: a) sub 

aspect biografic – în multe cataloage de expoziţie, îndeosebi în cele mai 

vechi, cronologia consemnează locul naşterii lui Victor Brauner astfel: 

„undeva în Carpaţii româneşti” (pe o asemenea „bază”, de pildă, două 

autoare din Cehia motivau reprezentările montane din desenele şi 

picturile lui V.B. printr-o iluzorie prezenţă a „munţilor vulcanici” în 

zonă); b) sub imboldul aniversării, în anul 2003 şi mai apoi, un domn din 

Piatra-Neamţ plimba prin târg o sacoşă cu desene şi uleiuri, culese din 

mormanul de moluz rămas după o casă demolată, pe care le atribuia cu 

insistenţă lui V.B. şi nu puţini au fost gata să-l creadă...  

Da, există un fel de „brauner-manie” care tinde să relativizeze 

prin „mitologizare” lucrurile în jurul artistului, amestecând extremele, 

adică „nimicul” cu „absolutul”, diletanţii cu specialiştii, martorii (mai 

ales „biografici”) cu experţii, negustorii cu colecţionarii, falsurile / 

atribuirile / imitaţiile cu originalele. Sunt de acord că este necesară o 

limpezire, dar nu prin ataşarea orbească de o extremă sau de cealaltă, în 

funcţie de interese ori de conjunctură. Din păcate aşa a pornit „tăvălugul” 

şi am destule exemple din experienţa încercării de a-l readuce pe Victor 

Brauner în istoria artei noastre, îndemnat şi ajutat de Amelia Pavel 

(intrând în „viesparul” colecţionarilor privaţi, pe când muzeele dormitau 

pe propriile colecţii). Rezum: după deschiderea expoziţiei centenare de la 

Piatra-Neamţ, din 2003, un tablou din colecţia unui om politic era estimat 

de un binecunoscut cotidian la 1.000.000 de dolari, în timp ce aceeaşi 

lucrare era declarată falsă de un săptămânal la fel popular (funcţie de 

„perspectiva” pe care o avea fiecare asupra deţinătorului); la a doua 

expoziţie de la Piatra-Neamţ, în 2004 (în plină campanie electorală 

pentru locale), un „fluturaş” lansat de un anumit partid mă acuza că aş fi 
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pus la cale, împreună cu un candidat al partidului advers, substituirea 

unei lucrări din expoziţie cu un fals, vânzând originalul cu, desigur, 1 

milion de dolari (deşi dintr-o minimă informare – nu zic, neapărat şi 

pompos, „documentare” – s-ar fi văzut că la ora aceea cotele pictorului 

erau mult mai mici, chiar pe piaţa externă, milionul fiind atins de un 

singur tablou, licitat la Sothebys, abia în 2008) ş.a.m.d. Oricum, un bruiaj 

permanent a însoţit şi însoţeşte recuperarea culturală şi artistică a 

operelor protagoniştilor din avangarda noastră istorică, în primul rând ale 

plasticienilor, punând un strat gros de mâzgă mercantilă peste întregul 

demers. 

Pentru că despre bani este vorba, până la urmă, în pofida 

înfăţişărilor ipocrite pe care la iau intervenţiile şi opiniile venite din 

stânga sau din dreapta. Acomodându-mă cu situaţia, nu-i aşa?, ar trebui 

să fiu fericit că ziarul Adevărul, iată, a acordat aproape două pagini (în 

ediţia de sâmbătă, 12-13 noiembrie a.c.) expoziţiei „Victor Brauner şi 

însoţitorii”, de la M.N.L.R. – chiar dacă privită parţial şi părtinitor -, în 

timp ce foarte interesantul colocviu dedicat avangardei (ca să nu mai 

spun de tot proiectul care se va desfăşura de-a lungul a cinci ani) abia a 

fost amintit în câteva rânduri şi acelea necesare „contextualizării”. În 

aceste condiţii am de făcut următoarele observaţii şi precizări în legătură 

cu articolul ”Falsurile din artă atacă muzeele. Fraudă: Expunerea, la 

Muzeul Literaturii, a unor falsuri Victor Brauner sau Arthur Segal 

redeschide discuţia asupra contrafacerilor din arta autohtonă” (p. 40-41): 

1. autorul textului „s-a documentat” (sic!) unilateral, dintr-o 

controversă între doi colecţionari transcriind, pur şi simplu, 

nemulţumirile şi acuzele uneia dintre părţi, cu „argumentele” aferente (nu 

vreau să mai insist asupra publicităţii implicite / mascate);  

2. responsabilitatea expoziţiei (cu sau fără „falsuri”) este a mea, 

în calitate de curator – şi nu eram greu de contactat, aşa că „săgeţile 

otrăvite” trimise către conducerea M.N.L.R sunt neavenite; procedând 

corect / profesional, autorul textului ar fi avut de la bun început 

explicaţiile pe care sunt obligat să le dau acum; 

3. de asemenea, dacă ar fi participat la deschiderea expoziţiei (iată 

cât interes i-a trezit ea până să apară „sămânţa de scandal”!), jurnalistul 

ar fi constatat că, în ziua vernisajului, lucrările lui E. Schiele, J. Pascin şi 

C. Mihăilescu – câte două – au fost etalate vreme de trei ore, atât cât am 

convenit cu F.C.E.R. (şi îmi asum „inovaţia”!); 

4. interpretez termenul „fraudă”, folosit (abuziv) în subtitlu, ca pe 

un exerciţiu publicistic menit să-l provoace pe cititor şi fără relevanţă 

juridică, deoarece expoziţia nu era „cu vânzare”; 

5. pe fond, mi-ar veni foarte uşor să mă eschivez de la orice 

răspundere, punând în seama Ameliei Pavel eventualele erori de 



217 

autentificare, pentru că dânsa a văzut şi a certificat aproape toate lucrările 

lui Victor Brauner (dar nu numai) din expoziţie; însă nu voi face acest 

lucru (cum nu l-am făcut nici în cazul disputelor stârnite de expoziţiile 

anterioare), considerând că eminentul istoric de artă a cunoscut mai bine 

decât alţi „experţi” perioada românească din creaţia artistului emigrat; şi 

dacă e să aleg între două „cuvinte” opuse, îl prefer pe-al ei; în plus, cred 

că e de bun simţ să ocrotim memoria unui om care nu mai poate să se 

apere de mizeriile care i se pun în seamă (inclusiv în articolul din 

Adevărul);  

6. cât priveşte „expertizele” invocate (parţial, efectuate prin 

corespondenţă electronică!), deşi suntem în secolul XXI, constat că am 

rămas la nivelul unui empirism ciudat: cu toate că procedurile moderne 

presupun un palier larg de mijloace (de la analiza imogologică la 

investigaţii spectrografice, fizice, chimice şi chiar statistice – v. metoda 

pusă la punct de Dartmouth College din Marea Britanie), încă ne 

supunem verdictelor emise de „sfinţii” experţi matusalemici care-şi 

transferă propriul „pedigree” biografic (respectiv calitatea de frate / soră, 

soţie, nepot, amantă, servitoare, prieten etc. al artistului) asupra lucrărilor 

examinate; ce se va întâmpla după dispariţia lor naturală? (pe care le-o 

doresc cât mai îndepărtată, sincer, dar oameni / fiinţe trecătoare suntem 

toţi); 

7. nu vreau să neg total contribuţia acestui tip de experţi-martori 

care, în anumite cazuri, au luminat aspecte interesante din procesul de 

creaţie al artiştilor „acompaniaţi” de ei; dar cutuma în cauză lasă destul 

loc şi pentru nedumeriri, atunci când cunoaşterea e secvenţială; concret, 

în legătură cu Victor Brauner, se spune că unul dintre experţii săi ar fi 

avut la îndemână – prin anii 60 ai secolului trecut, când s-a exilat din 

România – un „catalog” cu fotografiile câtorva sute de lucrări atribuite 

pictorului, din care numai o treime ar fi fost autentice; iată o situaţie care 

dă de gândit şi, totodată, provoacă o imensă mirare: ori „falsificatorii” 

lucrărilor cuprinse în celelalte două treimi erau nişte fani subtili / discreţi 

ai unei opere aflate în curs de afirmare, ori erau nişte vizionari ai pieţei 

de artă, din moment ce cotele artistului (decedat în 1966) abia începuseră 

să crească, deloc spectaculos chiar după marea retrospectivă organizată la 

M.N.A.M. din Paris, în 1972, de Dominique Bozo, şi numai după 1990 

devenind atractive (odată cu apariţia albumului publicat de Didier 

Semin);  

8. atunci, tot învârtindu-ne printre supoziţii şi suspiciuni, am 

dreptul să mă întreb dacă nu cumva persistă un interes, în exterior, de a 

ţine sub embargo lucrările realizate în România, conform principiului 

„ceea ce eu nu cunosc, nu există”?; oare din această cauză, până la 

expoziţia Ameliei Pavel din 1999 (Art-Expo) şi la cele pe care le-am 
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organizat în 2003 şi 2004 (la Piatra-Neamţ), nu se discuta decât despre 

segmentul francez al creaţiei lui Victor Brauner şi aproape deloc despre 

cel românesc?; dovadă e faptul în deja invocatul catalog „raisonné” 

dedicat lui Victor Brauner va fi „acoperită” doar perioada 1938-1966, 

respectiv tocmai aceea în care el a lucrat exclusiv în Franţa; 

9. e adevărat, pe de altă parte, că multe dintre lucrările 

brauneriene din România se situează sub nivelul artistic al celor franceze 

(fiind exagerate valorile care li se atribuie, în raport cu „renumele” actual 

al autorului), ele provenind din perioadele de formare (studii) şi căutări / 

„dibuiri” stilistice; cele câteva excepţii, importante, se află acum într-o 

expoziţie itinerantă deschisă la Ierusalim (după ce a fost la Amsterdam şi 

care va fi, probabil, la New York în 2012) sau în colecţiile muzeale; de 

aceea, în expoziţia de M.N.L.R. au figurat multe „încercări” artistice de 

început, uneori nesemnate, sau variante / improvizaţii ocazionale şi eboşe 

de atelier (în catalog am făcut o scurtă precizare, în acest sens); e posibil 

ca, prin analogie cu operele „înalte” ale lui Victor Brauner, ele să 

provoace unele îndoieli; le-am ridicat, totuşi, pe simeze dintr-un interes 

strict documentar pentru că, repet, expoziţia a vizat un scop cultural şi 

nu unul mercantil. 

Deocamdată atât. Nu exclud ca printre tablourile din expoziţia de 

la M.N.L.R. (în general, deşi am insistat pe Victor Brauner) să se fi 

strecurat câteva „falsuri” ori atribuiri greşite şi rândurile de mai sus nu au 

menirea să le apere. Totodată, însă, nu sunt dispus să accept intervenţiile 

pătimaşe / isteroide, interesate, „văzduhiste”, pseudo-documentate 

(„operaţiuni detectivistico-artistice” făcute „pe picior”) sau procesele de 

intenţie, toate alimentând o mitologie a falsului uşor de propagat într-un 

mediu cultural (încă, din păcate) predominant oral. Corectă, detaşată, 

superioară mi se pare opinia criticului Pavel Şuşară şi cred că o astfel de 

atitudine ne poate ajuta ca să clarificăm ceva în domeniu.  

 

16 noiembrie 2011 

 

P.S. Faţă de articolul „Falsificatorii de artă, încolţiţi”, publicat în ediţia 

din 26-27 noiembrie a.c. a aceluiaşi ziar, nu am nimic de adăugat sau de 

rectificat la cele de mai sus. 
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Caşalotul Drummond 
 

  „Se pare că mulţi artişti/Devin mai simpli 

pe măsură ce îmbătrînesc/Ei resimt propriul 

lor miracol în natură/Sentimentul de a fi de 

partea cealaltă a naturii"... Pare începutul 

unui poem; sînt, de fapt, frînturi din notaţiile 

pe care le făcea prin anii '50 De Kooning, 

mare pictor neconformist american, care 

căuta în plimbări pe cîmpuri pe la yankei, 

dar şi mai mult în memoria lui personală, 

peisajele unei improbabile Olande natale. 

Am descoperit fragmentul în La Guerre du 

Gout de Philippe Sollers. Cam în perioada în 

care De Kooning aflase că, de fapt, pictezi 

„tranzitul", „nu un ideal de frumuseţe nici o transcendenţă arhetipală" - 

acelaşi Sollers face sinteza -, undeva mai la sud, în Brazilia, se consuma 

şi ceasul unei impetuoase inspiraţii poetice: inepuizabilul Carlos 

Drummond de Andrade descoperea că „peisajul" poeziei se alcătuieşte şi 

el cu lentoarea dramatică a evenimentelor. Totul este ulterior, şi aproape 

numai un pretext al gestaţiei... Acest peisaj „vacă" a venit în acelaşi timp 

şi pe limba lui Aragon, ca dovadă că aceleaşi presiuni atmosferice ajung 

uneori să producă semnături de fulgere similare. Fericiţi sîntem noi, dacă 

avem norocul şi perspicacitatea să refacem cel puţin o parte din dialogul 

acestor invizibile vase comunicante, „vasele orfice" ale unui plancturos 

cubanez. 

 Carlos Drummond de Andrade? Un caşalot al modernismului sud 

american pe care-l descoperim, iată, dominînd cu uriaşa lui lentoare prin 

apele abia încropite ale postmodernismelor dinspre calota noului mileniu; 

insesibil la ascultările noastre de ihtiologi care nu prea ştim să citim 

semnele unei bogate vieţi imprimate pe însăşi pielea acestui ubicuu 

cetaceu. Cine scrie un poem precum Maşina lumii, luînd în răspăr grave 

„luminişuri" heideggeriene, jucîndu-se atît de primejdios de iremediabil 

cu dezamăgirea personală şi colectivă, lasă în urma lui un colb de 

întrebări. Aştepţi să se decanteze lucrurile, după o primă lectură, iei firul 

de la capăt, purcezi umil şi uluit de frumuseţea revelaţiei prin pustietatea 

rămasă în urmă-i.  (D. F.) 
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Carlos Drummond de Andrade 

în traducerea lui Dinu Flămând 
 

Maşina lumii 
 

Şi cum eu străbăteam vagamente 

un drum prin ţinutul Minas, pietros, 

iar în înserare un clopot suna ruginit 

 

confundîndu-se cu zgomotul sec şi greoi 

al paşilor mei: şi cum păsările planau 

sub ub cer de plumb; forme întunecate 

 

topindu-se fără să iei seama la ele în 

seara şi mai întunecată, sosită din munţi 

sau ieşită din propria-mi fiinţă nefericită, 

 

iată că maşina lumii s-a întredeschis 

în faţa ochilor mei sătui să o tot pîndească 

şi care mai înainte plîngeau doar la ea gîndindu-se. 

 

S-a deschis majestuoasă şi circumspectă, 

fără să emită nici un zgomot impur 

şi fără să fulgere mai mult decît suportabil este 

 

pentru acele pleoape obosite să tot scruteze 

la nesfîrşit pustia îndurerată, 

iar în spiritul epuizat să-şi imagineze 

 

o întreagă realitate ce transcende 

propria ei imagine schiţată pe faţa 

misterului, în adîncul genunilor. 

 

S-a deschis într-o linişte deplină, iscînd 

chintesenţe şi intuiţii rămase celui 

care le pierduse tocmai fiindcă le folosise 

 

şi care n-ar mai dori să le regăsească, 

dacă mereu şi tot degeaba noi repetăm, 

aceleaşi fără de ţel şi trsite peripluri, 

chemîndu-le pe toate, la-nghesuială, 
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să se desfăşoare pe pajiştea încă neumblată 

care-i mitica natură a lucrurilor, 

 

astfel îmi vorbi, chiar dacă nu e voce 

şi nici suflare, ecou, sau cît de mică percuţie, 

indicîndu-mi că cineva, sus în munte, 

 

tocmai se adresează unei alte 

nocturne şi mizerabile creaturi 

„Ceea ce în tine tu cauţi sau în afara 

 

fiinţei tale strîmte, şi nicicînd nu s-a revelat 

chiar de părea uneori că se predă sau se dăruieşte, 

pentru a se retrage apoi mereu mai departe, 

 

uite, ascultă-mă, fii atent: bogăţia asta 

mai scumpă ca orice perlă, această ştiinţă 

sublimă şi formidabilă, dar ermetică, 

 

această totală explicaţie a vieţii, 

această unitate de la origini şi singurlară, 

pe care tu nici măcar nu poţi s-o concepi, 

 

de cît de uşor scapă, fugind, de ardoarea 

căutării ce te consumă pe tine... iat-o, contempl-o, 

deschide-ţi inima să o primeşti." 

 

Cele mai superbe poduri şi edificii, 

cele proiectate în birourile de studii, 

cele care au fost îndelung gîndite şi ajung să atingă 

 

distanţa superioară chiar şi gîndirii, 

dominînd şi zbaterile pămîntului, 

şi pasiunile şi impulsurile şi ameţelile 

 

şi tot ceea ce defineşte fiinţa terestră 

sau se prelungeşte pînă la animale 

şi ajunge pînă chiar la plante să se îmbibe 

 

de somnul plin de ranchiună al mineralelor, 

face ocolul lumii şi revine să acosteze 

în strania ordine metrică a întregului, 
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şi originala-i absurditate şi enigmele-i 

şi adevărurile sale mai semeţe decît atîtea 

monumente ridicate adevărului; 

 

şi memoria zeilor, şi solemnul 

sentiment al morţii, ce înfloreşte 

pe tulpina celei mai glorioase, 

 

toate erau prezente îi această întrezărire 

şi mă chemau spre regatul lor august, 

în sfîrşit accesibil ochiului uman. 

 

Însă, cum eu tărăgănam să răspund 

la o aşa de minunată chemare. 

credinţa mea începu să se moleşească, şi de asemeni 

 

chiar şi dorinţa, şi infima speranţă - această 

nerăbdare de a vedea risipindu-se ceţurile 

încă strecurîndu-se printre razele soarelui; 

 

aşa cum devreme invocate şi fremătînd 

nu-şi fac apariţia credinţele moarte 

să învioreze din nou faţa neutră 

 

afişată de mine acum pe drumuri, 

şi aşa cum dacă o altă fiinţă, nu aceea 

care de ani de zile mă locuieşte, 

 

ar începe să comande peste voinţa mea 

care, deja schimbătoare, se închidea 

asemeni acestor flori pudice 

 

în sinea lor, şi deschise dar şi închise; 

şi ca şi cum un dar primit tîrziu n-ar mai fi 

dezirabil, ci numai bun de dispreţuit, 

 

mi-am plecat privirile, plictisit, obosit, 

refuzînd să primesc această ofertă 

care mi se oferea gratuită discernămîntului. 

 

Însă beznele cele mai stricte deja căzuseră 
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pe acel drum din ţinutul Minhas, pietros, 

iar maşina lumii, dată la o parte, 

 

se îndepărtă pe tăcute recompunînd, 

în timp ce eu, măsurînd marea pierdere, 

continuam să păşesc, balansîndu-mi mîinile. 

 

Întîmplare ploioasă 
 

Ploaia mă irita. Pînă să descopăr cîndva 

că era maria cea care ploua. 

 

Ploaia era maria. Şi picătură cu picătură 

maria picura în fiecare duminică. 

 

Şi umezindu-mi oasele, mă lasa 

ca pe o glie pe care ploaia o ara şi-o uda. 

 

Eu eram tot o glie, un pămînt ne-nverzit... 

iar maria, creatură bună doar de ploit! 

 

Ea ploua în mine, din fiece gest, 

din fiece gînd, dorinţă, sunet, şi din rest. 

 

Era în acelaşi timp şi potop şi ţîrîială, 

neostenita noastră marie... nocturnă şi matinală! 

 

Nu te lăsa, maria, cu ploaie peste măsură, 

mai bine o simplă aversă, o stropeală, o udătură. 

 

Şi nu mai inunda cu lichidu-ţi plasmatic, 

încetează să mai fii un strigoi atît de acvatic! 

 

Însă vopseaua degeaba - maria continua; 

cu cînt o rugam mai mult, şi mai mult ploua. 

 

Şi tot ploind năpraznic în calea mea 

de fapt, cu un vin foarte trist mă muia, 

 

vin ce nici nu-ncălzeşte, că-i apă de ploaie 

şi must de cenuşă, nu vin bun de butoaie. 
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Răpăioasa maria domniţă ploioasă, 

ploită ploind ploaie şiroioasă! 

 

Eu îi strigam: Opreşte-te! Însă ea ploind 

prin puţuri de apă-ngheţată păşea ţesînd. 

 

Şi a potopit maria în casa mea 

că apa începu a creşte şi-a se umfla 

 

şi se alcătui un rîu, sau o mare, aşa ceva 

în care am sfîrşit prin a mă afunda. 

 

Cu cît valurile mai sus mă săltau, 

cu atît ciurloaiele mariei mai mult turnau, 

 

încet încetul cu-ncetul, fără drept de recurs 

lucrurile şi-au urmat al lor curs 

 

şi iată toată lumea muiată şi scufundată 

sub sinistra ploaie neîncetată. 

 

Fiinţe dintre cele mai ciudate se adunau 

în aceeaşi pastă apoasă şi protestau 

 

împotriva cascadei revărsată prosteşte 

(de alta mai aprigă nimeni nu-şi aminteşte). 

 

Din cînd în cînd, rugăciuni „anti-petendam" se auzeau. 

Degeaba! şiroaiele şi mai avan cădeau, 

 

iar maria, cu robinetele toate deşurubate 

ploua în continuu, pe deşelate. 

 

Navele naufragiară. Continentele se-necară 

cu toate fiinţele ce erau pe afară, 

 

în timp ce maria ploua. Ba s-a constatat 

că şi fibra s-a dilatat şi lichefiat, 

 

dar neputînd el pămîntul apă să mai primească 

s-a îndurat în sfîrşit Pronia Cerească, 
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iar Dumnezeu, milos şi poruncitor, a strigat: 

nu mai ploua, maria! - şi ea a stat. 

 

Dezlegarea poetului 
 

Cînd arta e completă, 

cînd viaţa e completă, 

poetul îşi culege darurile, 

arsenalul de sunete şi semne, 

sentimentul gîndirii lui. 

 

El se imobilizează, 

tace infinit, 

capsulă încapsulată în el însuşi. 

 

El devine non-rîsul 

cu dinţi lungi, 

non-văzul 

de cristale oţeloase, 

şi non-existentul 

care nu are nici aparenţă. 

Absolutul de a nu fi. 

 

Nu-l poţi invoca nu-i poţi face semne nu-l poţi implora. 

 

El trece în bizara stare 

de zeu de pasaragada-secundă. 

Acolo unde nu adie nici întrebarea 

nici terna cutare 

nici ipoteza cutare. 

 

Poezia lui se aşează în timp. 

Fiecare vers, cu muzica 

şi pasiunea lui, liber de orice stăpîn, 

respiră în floare, se răspîndeşte 

în lumina amoroasă. 

 

Circulaţia poemului 

fără poem: formă autonomă 

de orice circumstanţă, 

magie în sine, prima literă 

scrisă în aer, fără intermediar, 
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sclipind, 

în absenţa definitivă 

a corpului dezintegrat. 

 

Acum Manuel Bandeira este pură 

poezie, profund. 

 

Singura 
 

Singura afacere este Dumnezeu 

singura problemă este Dumnezeu 

singura enigmă este Dumnezeu 

singurul posibil este Dumnezeu 

singurul imposibil este Dumnezeu 

singurul absurd este Dumnezeu 

singurul vinovat este Dumnezeu 

iar restul este halucinaţie. 
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Umberto Eco: Cimitirul din Praga 
 

o recenzie de Elena Simionescu 

 

Cimitirul din Praga este o carte plină 

de mister şi suspans. Propune o iniţiere în 

subteranele istoriei din trecut şi prezent, o 

lume fascinantă care absoarbe Cititorul 

Empiric, într-un proces alchimic, la finalul 

căruia se resimt vibraţiile Cititorului Model. 

Romanul este o invitaţie deschisă 

cititorului pentru a pătrunde în labirintul 

actelor evenimenţiale. Astfel asistăm la 

intrigile armatelor, guvernelor administraţiei, 

coborâm în subteranele Parisului, participăm la 

ritualul liturghiilor negre, descifrăm o parte din 

tainele legilor masonice şi facem cunoştinţă cu 

celebra Conspiraţie Mondială Masonică. 

În construcţia cărţii se reflectă măiestria de teoretician al 

literaturii a lui Umberto Eco. În umbra naratorului, autorul pendulează 

între acţiune şi personaje, dialoghează indirect cu cititorul prin plasarea 

unor incitante conversaţii, trasează, pe de o parte, o perspectivă narativă 

impersonală pentru a reda libertate de mişcare personajelor şi pentru a 

incita cititorul la decelarea semnificaţiilor textului; pe de altă parte, 

introduce şi o perspectivă subiectivă prin tehnica jurnalului pentru ca 

personajul principal să poată fi urmărit îndeaproape. Elementele de 

paratext (în special titlurile şi subtitlurile) şi cele de intertext (citatele) 

surprind la tot pasul. 

Titlul proiectează un topos al tenebrelor, al cărui efect este sporit 

de un alt element de paratext, coperta neagră, de o sobrietate rafinată. 

Cimitirul din Praga este spaţiul propice întâlnirii a douăsprezece 

personaje misterioase, sinistre, învăluite în mantii întunecate, care urzesc 

destinele istoriei secolului al XX-lea, iar în fruntea lor se află căpetenia, 

vocea care coordonează totul. Proiectând documente existente încă din 

Evul Mediu, Simonini, protagonistul, îşi propune să creeze un nou 

document care va fi luat drept original, cu scopul de a lupta împotriva 

Conspiraţiei Mondiale condusă de evrei. El proiectează scena adunării 

bancherilor evrei din Europa, la 100 de ani, în Cimitirul din Praga pentru 

a pune la punct planul de distrugere a 265 de milioane de creştini. Într-o 

manieră spiritistă, cea de-a treisprezecea voce invocă spiritul lui Rabbi 

Low, o lumină albăstruie se înalţă din mormântul său şi toţi aruncă câte o 

piatră pe morman, iar lumina se stinge încet. Cei doisprezece dispar în 
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direcţii diferite iar cimitirul îşi recapătă melancolia obişnuită. Acesta este 

subiectul viitoarelor Protocoale, documente ce includ diferite discursuri: 

unul pentru ruşi, altul pentru francezi, unul pentru preot, altul pentru 

socialist. Concepute ca pe nişte foi separate, Protocoalele puteau fi 

vândute unor cumpărători diferiţi, în funcţie de nevoile fiecăruia. 

Jurnalul lui Simonini şi al lui Dalla Piccola, dublul personalităţii 

sale, reprezintă un element forte în construcţia romanului şi o modalitate 

de creştere gradată a dozei de suspans. Simonini are diferite tulburări de 

memorie, scrie în jurnal ce îşi aminteşte iar abatele Dalla Piccola 

completează şirul evenimenţial cu alte pagini reproduse de el însuşi. 

Printr-un artificiu de construcţie – introducerea capitolului intitulat 

Evenimente postume – acţiunea poate fi urmărită de cititor şi după 

moartea protagonistului. Vocea naratorului şi indirect cea auctorială 

dezvăluie cititorului destinul Protocoalelor. Astfel, în 1905, în Rusia 

apare un volum numit Protocoalele Bătrânilor Înţelepţi ai Sionului unde 

este publicat un text prin care se atestă originalitatea documentelor furate 

de o femeie de la unul dintre capii cei mai puternici ai Masoneriei de la 

Sfârşitul adunării secrete a iniţiaţilor, în Franţa. Soarta Protocoalelor este 

urmărită până în 1939, timp în care este probată falsitatea lor şi este 

emisă următoarea concluzie: “ Pot fi considerate operele cel mai 

răspândite în lume după Biblie” (Henri Rollin L‟ Apocalypse de notre 

timp). ele au fost publicate în mai multe limbi. 

 

Istoria Protocoalelor este prezentată prin intermediul unui element 

suprinzător – un tabel plasat la sfârşitul romanului, împărţit în trei 

coloane: capitolul, intriga şi istoria. Tabelul, însoţit de comentariile 

autorului, element de metatext, este “ pentru cititorii excesivi de rigizi 

sau nu prea rapizi în judecată. ” 

Subtitlul comentariilor, Inutile precizări erudite, probează ironia 

fină a autorului. Istoricul din postfaţă trasează coordonatele evolutive ale 

personajului principal Simone Simonini. Istoria şi intriga evidenţiază 

artificiile de construcţie a romanului, în special în partea realizării 

jurnalelor , reproduse haotic după tehnica flesh-backului. 

În intrigă este redată succesiunea paginilor de jurnal 

corespunzătoare capitolelor, în ordinea parcursă de cititor. Istoria 

reconstruieşte succesiunea reală a evenimentelor reevocate şi 

reconstituite de Simonini sau Dalla Piccola, în diferite momente. 

Conţinutul ideatic al romanului este susţinut de un alt element de 

intertext – ilustraţiile cu citate, de o admirabilă grafică. Ilustraţiile 

reflectă conotaţiile subtile ale citatului desprins din carte. Pentru a spori 

efectul de verosimilitate, Umberto Eco introduce imaginea unei fotocopii 

a primei ediţii a Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, apărute în volumul 
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Grandiosul în infim de Serghei Nilus. Alte elemente, precum datele 

concrete din jurnal, plasate la rubrica Evenimente postume, urmăresc 

acelaşi efect. 

Postfaţa este urmată de Referinţe iconografice, ceea ce atestă 

rigurizotatea construirii romanului, în viziunea lui Umberto Eco. Sunt 

indicate cu minuţiozitate ştiinţifică: numărul paginii unde se găseşte 

ilustraţia în roman, autorul, numele ilustraţiei, provenienţa acesteia, anul 

tipăririi. 

Finalul este deschis, reconstruindu-se  permanent, în funcţie de 

imaginaţia fiecărui cititor. Continuarea acţiunii pe firul evolutiv al 

personajului principal este posibilă si datorită amestecului de pasaje 

descriptive, fapte narative care distrag atenţia cititorului şi îi stimulează 

latura creativă. Aceste aspecte sunt subliniate încă din motto – ul de la 

începutul romanului, care constă într-un inspirit citat din Drumul câinilor 

de Carlo Tenca. 

Aşadar, Cimitirul din Praga rămâne o provocare în urma căreia 

cititorul se naşte şi autorul moare, în termenii lui Roland Barthes (Roland 

Barthes, Moartea autorului , 1968 – eseu). 
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Poeme de Carol Ann Duffy 
 

Născută la Glasgow, scriitoarea este poetă, autoare 

de teatru şi profesoară de poezie contemporană la 

Universitatea din Manchester. În mai 2009 a fost 

numită “poet laureate al Marii Britanii”. Este prima 

femeie, primul scoţian şi totodată prima persoană 

declarat bisexuală în această prestigioasă poziţie. În 

1995 a primit un Order of the British Empire, iar din 

2002 este Commander of the Order of the British 

Empire.    

Câteva din volumele ei: Standing Female Nude 

(1985), câştigător al Premiului Consiliului Scoţian al Artelor, Selling 

Manhattan (1987), pentru care a primit Premiul Somerset Maugham, 

Mean Time (1993), şi Rapture (2005), care i-a adus Premiul T. S. Eliot. 

Poemele sale abordează probleme ca oprimarea, sexele, violenţa, într-un 

limbaj accesibil care a făcut-o binecunoscută în şcoli. Despre propria 

scriitură, Duffy a declarat: “Ca poet, nu mă interesează… cuvintele 

frumoase. Îmi place să folosesc cuvinte simple, dar într-un mod 

complicat”; sau, într-un intrerviu, vorbind despre sursele sale de 

inspiraţie: “Ca nisipul pentru scoică, e vorba de un iritant creativ. În 

fiecare poem încerc să dezvălui un adevăr, aşa că nu poate porni de la o 

ficţiune”. 

 

Anne Hathaway
3
 

 
„De asemenea îi las soaţei mele patul cel de-al doilea4…"  

 (din testamentul lui Shakespeare) 

 

 

O lume-nvârtejită al nostru pat era, 

cetăţi, păduri, făclii şi stânci, şi mări, 

unde din când în când mai cobora 

să pescuiască perle. Ale iubitului cuvinte 

loveau ca meteori pământul  

(ca sărutări pe buzele-mi); şi trupul 

meu acum rimează blând cu-al lui, 

al său ecou şi asonanţă sunt;  

atingerea-i era un dans de verbe  

                                                 
3 Soţia lui William Shakespeare (1557?–1623). 
4 Cu sensul de „al doilea după ‟patul cel bun‟ ”. 
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printre fraze. Şi uneori visam 

că mă scria chiar el, iar patul –  

filă albă sub mâna lui de faur. 

Feerii şi drame jucate cu atingeri, 

Mirosuri, gusturi. În patul bun dormeau 

oaspeţii noştri, ce proza-şi sforăiau. 

Iar eu, ca văduvă, pe-a mea iubire-o ţin –  

ce vie şi râzândă – în cap ca într-un scrin 

cum m-a ţinut şi el odată pe patul mai hain. 

 

Rugăciune 
 

În anumite zile, deşi nu mai putem să ne rugăm, o rugă 

pe sine se rosteşte. Aşa, din când în când, câte-o femeie 

‟şi va ridica din palme-ngândurate capul, şi-o s-audă 

copaci cum cântă triluri, din dar ascuns, crâmpeie. 

 

În anume nopţi, deşi acum suntem fără credinţă, adevărul 

ne intră-n inimi, o durere mică, un cunoscut îndemn; 

şi-atuncea vreun bărbat rămâne ţintuit, s-asculte  

cum tinereţea-i trece-n litania depărtată-a unui tren 

 

Roagă-te-acuma pentru noi. La pian, cu game de şcolari, 

Se mângâie-acel chiriaş care se uită-afară, privelişte tăcută, 

Peste-un oraş din Midlands
5
. Şi-apoi, e seară, şi cineva 

Îşi strigă copilul pe nume, şi pare-o odraslă pierdută. 

 

Afară, întuneric. Înăuntru, radioul ce se roagă – 

Rockall. Malin. Dogger. Şi Finisterra-ntreagă
6
. 

 

Încălzindu-i perlele 
 

Aproape, lângă piele îmi stau perlele ei. Iar doamna mea 

mă-ndeamnă să le iau, să le-ncălzesc până deseară 

când o să-i perii părul. La şase, le pun în jurul 

gâtului ei cel alb. Şi toată ziua mă gândesc la ea, 

 

pe când mă odihnesc în Galbena Odaie, tot meditez: mătasea 

sau taftaua-n seara asta, şi care rochie? Iar ea cu evantaiul, 

                                                 
5 Regiunea centrală a Marii Britanii. 
6 Regiuni de coastă menţionate în buletinul meteorologic britanic. 
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în timp ce eu lucrez de voie, simţind căldura-mi cum pătrunde 

în perle, în fiecare. La gâtul meu stă largă, legată funia ei. 

 

Ea e frumoasă. Visez în patul meu din pod la ea,  

mi-o-nchipui cum dansează cu domni înalţi,  

uşor nedumerită că stăruie şi slaba mea mireasmă,  

chiar sub parfumul ei din Franţa, din pietrele-i lăptoase. 

 

îi mătur umerii c-un picior de iepure, 

privind roşeaţa cum picură-n obraz, 

ca un oftat trândav. Se desfac în oglinda-i 

buzele mele roşii de parc-aş vrea să spun ceva. 

 

Lună plină. Trăsura o-aduce acasă. Îi văd 

cu mintea fiece mişcare... Cum se dezbracă, 

îşi leapădă podoabele, cu mâna-i zveltă le pune 

în casetă, şi-alunec-aşa goală, în pat, 

 

cum are obiceiul... Iar eu aici zac trează, 

ştiind că perlele se răcoresc acum 

în camera unde doarme doamna mea. Întreaga noapte 

le simt lipsa şi ard. 

 

 

Traducere de Cătălin Ţăranu 

 

Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului 

Internaţional Poetry PRO, coordonat de Lidia 

Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea 

Textului Literar Contemporan – Universitatea 

Bucureşti, http://mttlc.ro  

Evaluări 

http://mttlc.ro/
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Robinson  – mitul perfect al începuturilor  

modernităţii literaturii europene 
 

un eseu de Mariana Rânghilescu 

 

Formidabila mişcare de expansiune colonială care a pornit din 

Europa în secolul al XIX-lea nu a fost nici spontană, nici bine acceptată. 

Motivaţiile economice păreau să fie primordiale în judecarea expansiunii 

coloniale. Apoi, colonizarea era percepută ca un mijloc nu doar de a 

construi forţa unei naţiuni, ci de a-i afirma „geniul”. Cucerirea a fost o 

expresie a forţei şi un mijloc de a descoperi o nouă vitalitate. Colonistul 

explora, supunea, convertea. 

Prin Robinson Crusoe, Daniel Defoe creează  mitul perfect al 

începuturilor europensimului modern. Înainte de a fi Ulisele unei 

periculoase odisei în Atlantic, Robinson este omul obişnuit din Anglia 

secolului al XVIII-lea. El este un om de rând care, pentru a face avere, 

„nu-şi dorea nimic altceva decât să plece pe mare”. Pleacă din Anglia în 

Brazilia, unde devine plantator. Apoi călătoreşte spre Guineea. Corabia 

naufragiază în dreptul unei insule pustii, tot echipajul piere, numai 

Robinson supravieţuieşte. Din acel moment, Robinson joacă rolul unui 

nou Adam. E omul gol în faţa lui Dumnezeu, căruia i se supune ca bun 

creştin. 

Jurnalul său la persoana I, cu însemnări ce vizează binele şi răul, 

îl apropie de cititor şi dă impresia de autenticitate. Privaţiunile, boala, 

trândăvia sau melancolia sunt neajunsuri pe care Robinson se străduieşte 

să le înfrunte în această situaţie excepţională. Graţie armelor şi uneltelor 

găsite pe epava vasului său, Robinson duce la bun sfârşit tot: „M-am 

apucat, apoi să-mi lucrez tot felul de obiecte de care aveam nevoie”. El 

îşi asumă rolul de dulgher, agricultor, crescător de animale, croitor şi 

olar. „Munca şi timpul nu aveau preţ…Îmi făcea nespusă plăcere să-mi 

privesc avutul, frumos orânduit şi, mai ales, proviziile de toate felurile şi 

în cantităţi atât de mari.”. 

Insula devine proprietatea lui Robinson. Şi ca urmare, strategia lui 

este de a ajusta posibilităţile şi facilităţile ei la nevoile sale.  Robinson nu 

se adaptează la insulă. Din contra, insula este un teritoriu forţat să se 

adapteze  poruncilor organizaţionale ale noului stăpân. Relaţia dintre 

Robinson şi insulă oglindeşte relaţia dintre european şi „lumile noi” 

(după Mariana Boca). Insula pe care Robinson naufragiază devine repede 

„insula mea”. Sentimentul de proprietate delimitează relaţia dintre 

colonizatorul european şi lumile noneuropene. 
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În singurătate, Robinson a simţit adânc bunătatea lui Dumnezeu, 

fiindu-i recunoscător pentru soarta lui cu toate greutăţile şi suferinţele ei. 

În faţa unei naturi sălbatice, instaurând condiţiile unei vieţi civilizate, 

Robinson întruchipează mai cu seamă idealurile şi prejudecăţile timpului 

său. Providenţa îi dă un tovarăş asupra căruia el va putea să-şi exercite 

„misiunea civilizatoare”. De la început se stabilesc relaţiile stăpân-rob. 

„I-am surâs şi când a ajuns lângă mine s-a aruncat la pământ, a pus capul 

jos şi luându-mi un picior şi l-a pus pe cap. Prin aceasta, voia să spună că 

se supune şi mi se dă rob pe viaţă.”. Mircea Eliade demonstrează că acest 

episod are un caracter ritualic. Robinson ignoră complet identitatea 

anterioară a sălbatecului şi pune stăpânire pe el printr-un act de învestire 

cu o nouă identitate. În acelaşi timp, între Robinson şi Vineri se naşte o 

relaţie de maestru-student:” După câtva timp, l-am învăţat să vorbească şi 

să-mi vorbească. L-am învăţat să-şi spună numele, căci îl botezasem 

Vineri, după ziua în care fusese salvat. Apoi l-am învăţat să-mi spună 

stăpâne şi acesta a rămas numele meu de atunci.”. Viaţa se organizează în 

funcţie de regulile stricte ale ordonării timpului în ritmul muncii. Munca 

este valoarea supremă, deoarece învinge natura, suprimă spaţiile şi 

creează civilizaţii. Munca umanizează, pe când lenea şi indolenţa conduc 

individul spre stări animalice sau vegetative. Între muncă şi lene, moralul 

european al lui Robinson nu poate concepe nici stări intermediare, nici 

alte modalităţi de a exista. În consecinţă, robinsonismul vine să 

reprezinte europensimul victorios. În plus, punând pe hârtie gândurile din 

fiecare zi, timpul este transformat în istorie. Metoda europeană de 

gândire nu admite existenţa în afara istoriei, într-un timp absolut, 

indisciplinat de rigorile trecutului, prezentului şi viitorului. „Cel mai 

important este că reprezintă istoria lui Robinson, o istorie pe care însuşi a 

scris-o. Insula nu există. Similar, nici măcar Vineri, sălbatecul, nu există, 

decât numai în relaţie cu stăpânul său, ca o expresie şi reflexie a 

acţiunilor lui Robinson. În jurul său, Robinson vorbeşte practic despre el 

însuşi. Comunică fără a comunica cu Celălalt, simbolizat de Vineri sau 

de Insulă. Celălalt este doar un atribut al expansiunii propriei identităţi. 

Întâlnirea cu natura non-europeană  sau cu omul non-european identifică 

nevoia de introspecţie. Suntem martorii unei dezvoltări a conştiinţei până 

la obsesie, respectând modelul cultural european. Omul european, 

descendentul arhetipal, reprezentat de Robinson, insistă să devină 

captivul voluntar al propriei civilizaţii” (după Mariana Boca). 

Vineri este reprezentantul unei civilizaţii care nu s-a dezvoltat. 

Robinson îl iniţiază în folosirea armelor de foc. Este învăţat să parcurgă 

treptele pe care nu le-a cunoscut. Este un erou foarte receptiv, maleabil. 

Este un fel de materie primă ideală pentru modelarea europeanului. Îi 

face cunoscută religia creştină, cum ar fi foarte important din etica 
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protestantă – cultul muncii. Munca înlocuieşte relaţia mistică dintre om şi 

Dumnezeu. 

Proiectul civilizator (şi utopic) al lui Robinson a inspirat 

numeroase opere de ficţiune. Mai multe romane ale lui Jules Verne reiau 

tema naufragiului într-un timp necunoscut. Astfel, eroul din Insula 

misterioasă (1874), inginerul Cyrus Switle, personificare a ştiinţei şi 

tehnicii puse în slujba binelui,  reuşeşte împreună cu tovarăşii săi şi 

apelând la mijloace improvizate, să reinventeze o viaţă civilizată pe o 

insulă pustie. Totuşi personajele lui Jules Verne scapă cel mai adesea de  

solitudinea lui Robinson, alcătuind o mică şi solidară comunitate (Şcoala 

Robisonilor, 1882, Doi ani de vacanţă, 1888). 

Libertatea pe care i-o procură lui Robinson absenţa oamenilor 

este poate şi ea o iluzie. Atunci când scriitorul J.A. Wyss imaginează în 

Robinsonul elveţian (1819) naufragiul unei familii pe o insulă, el pune în 

gura eroului său, un pastor, cuvintele: „Viaţa solitară a lui Robinson nu e 

frumoasă decât în cărţi. Ea este în realitate înspăimântătoare. Omul a fost 

creat pentru a trăi în tovărăşia semenilor săi.”. Această critică a 

singurătăţii şi a  himerelor „civilizatorului” este dezvoltată de Michel 

Tournier în romanul Vineri sau limburile Pacificului (1972). Indianul 

protejat de Robinson devine aici personajul esenţial care declanşează şi 

însoţeşte metamorfoza eroului iniţiindu-l în tainele vieţii sălbatice. 

Romanul lui Tournier se articulează în două secvenţe: înainte de 

sosirea lui Vineri, Robinson întruchipează condiţia omului modern 

occidental, liber. Printr-o muncă turbată, acumulează bogăţii. Citeşte din 

Biblie, pasajele sunt inserate în text şi sunt în legătură cu evenimentele 

zilei. Ţine un jurnal de bord în care notează nu evenimente, ci 

„…evoluţia vieţii lui interioare, reacţiile pe care le inspirau.”. Astfel vom 

întâlni evocări ale unor clipe din copilărie, amintirarea  surori Lucy, 

moartă, adolescentă, reflecţii despre pâine, bani, miros. Ca om modern, 

Robinson pretinde „ca totul să fie raţional”. Realizează Constituţia 

insulei Speranţa, fortificarea ei, recensământul animalelor. Indirect se fac 

trimiteri la mitul peşterii lui Platon. Speranţa nu mai era un domeniu 

administrat, ci o persoană. Treptat, insula administrată îi apărea din ce în 

ce un lucru zadarnic şi nebunesc. Reflectează în legătură cu existenţa lui 

Dumnezeu, apoi despre sex şi moarte. Alegoria din Cântarea Cântărilor 

îl metamorfozează în mire, iar Speranţa, mireasa, întrucât avea  darul 

vorbirii. În absenţa aproapelui, Robinson îşi pierde treptat umanitatea, 

cunoaşte disperarea şi regresul spre animalitate. Găseşte un om negru şi 

gol. Gestul acestuia de a-şi înclina fruntea este la fel ca la Daniel Defoe. 

Vineri e numele lui, nume nici de persoană, nici comun, ci la jumătatea 

dintre ele. Până la un punct, relaţia stăpân-slujitor sau guvernator-lacheu 
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e aproape cu cea imaginată de Defoe. În plus, apare bătaia, întrebuinţarea 

monedeor 

Oprirea clepsidrei indică suspendaea unei anumite ordini. 

Robinson ajunge la şcoala lui Vineri. Acesta pregătise şi provocase 

cataclismul. Lui Vineri îi repugnă ordinea terestră instalată de Robinson. 

Faptele şi gesturile lui Vineri suscitau o zguduitoare metamorfoză. Întâi, 

aspectul fizic are mici transformări: renunţase să se mai radă pe cap, îşi 

rase barba, pierzându-şi aspectul de „Dumnezeu-tatăl” care i se potrivea 

cu vechea autoritate. 

Apoi, şi-a învins frica de soare şi, încurajat de Vineri, stătea gol la 

soare, iar pielea îi căpătase o nuanţă arămie(mimetism). În al doilea rând, 

urmează seria de jocuri: mersul în mâini ca araucanul, confecţionarea 

arcului cu săgeţi, căţăratul în copaci (îi aminteşte de episodul din 

copilărie, când voise să se suie în clopotniţa catedralei din York), 

pescuitul, construirea instrumentului muzical. Rolurile sunt inversate: 

Vineri îi spune fraze lungi în engleză, Robinson îi răspunde cu cele 

câteva cuvinte pe care le învăţase pe vremea când Vineri nu vorbea 

englezeşte. Jocul viza scene din viaţa lor trecută. Interesantă este 

invocaţia către Soare pentru a-l face asemenea lui Vineri. 

Robinson este inţiat în viaţa naturală, o viaţă liberă şi solară, care 

îl înzestrează cu „… o mare sănătate elementară”.(G. Deleuze, postfaţă la 

Vineri sau limburile Pacificului). Tournier dă astfel o nouă viaţă mitului 

„bunului sălbatic”, îmbogăţindu-l cu descoperirile etnografice. 
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Poeme de Ruth Fainlight 
 

Autoarea s-a născut la New York, însă a locuit în 

Anglia de când avea 15 ani. A fost căsătorită cu 

scriitorul britanic Alan Sillitoe (1928-2010). 

Colecţiile sale de poezii includ Cages 

(1966); To See the Matter Clearly (Macmillan 

UK, 1968); Sibyls and Others (1980 – editie nouă 

publicată în 2007, Poetry Book Society); The 

Knot (Hutchinson, 1990); Selected Poems (editie 

nouă, Sinclair-Stevenson UK, 1995); Sugar-

Paper Blue (Bloodaxe Books UK, 1997), care a 

fost nominalizată la Premiul pentru Poezie 

Whitbread; şi Moon Wheels (Bloodaxe Books, 2006). Colectia A New & 

Collected Poems a fost publicată în 2010 (Bloodaxe Books). 

Operele i-au fost traduse în portugheză, franceză, spaniolă şi, mai 

recent şi în italiană. Chiar autoarea a publicat traduceri din portugheză 

ale scriitoarei Sophia de Mello Breyner Andresen, Navigations (1983).  

De asemenea, a compus trei librete: The Dancer Hotoke (1991) 

care a fost interpretată de Royal Opera House şi nominalizată la Premiul 

pentru Excelentă în Operă Laurence Olivier; The European Story 

(inspirată de poemul lui Fainlight cu acelaşi nume, 1993) solicitată de 

Royal Opera House; şi Bedlam Britannica, care a fost solicitată de 

televiziunea Channel 4 pentru seria 'War Cries' în 1995. 

Ruth Fainlight a incheiat o nouă traducere a tragediilor lui 

Sofocle (Oedip Rege, Oedip la Colonos și Antigona), carte ce a fost 

publicată în Statele Unite ale Americii în 2009.  

 

 

Parcela goală 
 

Între casa mătuşii mele şi spatele 

celor cu acoperişuri joase 

din corpul de case alăturat 

se întinde o parcelă goală. 

 

Buruienile verii erau suficient de înalte 

 (iar toamna, sânzienele) 

încât să ne împiedice trecerea. 

Câmpul părea fără şfârşit –  

 

teritoriu neutru – aproape ca o graniţă. 
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Nimeni în afară de mine a ales 

să pătrundă în acel spaţiu. 

Era imperiul meu. 

 

 II 

Să stai până la şolduri 

în valurile de buruieni, 

cu tălpile goale şi degetele prăfuite 

un teren deluros pentru furnici, 

cu călcâiele înţesate de purici de nisip,   

cu picioarele zgâriate de tulpini uscate 

şi ciulini, muşcate de căpuşe, 

soarele arzându-mi umerii 

şi musculiţe zburând în cercuri în jurul capului meu 

pe când mi-am trecut dosul unei mâini 

peste frunte şi sub bărbie 

să şterg sudoarea: 

extaz/binecuvântare - deşi 

încă nu o ştiam. 

   

 III 

Chiar şi iarna, când frigul a secerat 

toată vegetaţia, un amestec  

de frunze putrezite, cozi rupte  

şi zăpadă noroioasă 

 

ne ţinea izolaţi 

în căsuţa noastră 

pe acea stradă neasfaltată  

de la marginea oraşului. 

 

Şi după şcoală, până ce 

adulţii veneau acasă de la serviciu, 

fratele meu şi cu mine, singuri, 

puteam să ne certăm şi să vorbim. 

 

Eram străini – în timp de război –  

fără a avea un alt loc de a trăi, şi cu puţini 

vecini locuind aşa departe de centru. 

Ce norocoasă am fost. 
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Midland în zilele noastre 
     

 I   

Dacă stai pe drumul ce iese din sat, 

cu spatele la clădirile aeroportului, cu stâlpii (de electricitate) 

ascunşi, semnele de autostradă prea departe  

spre stânga să-ţi intre în câmpul vizual 

iar ultimul şir de case prea departe spre dreapta, 

 

panorama înspre orizontul depărtat al dealurilor 

înclinându-se uşor în jos către fluviul noroios 

din valea de mică adâncime ce se întinde înaintea ta, oferă  

puţine indicii referitoare la prezent - arată 

ca un peisaj perfect englezesc din secolul al nouăsprezecelea. 

 

Dar în momentul în care îţi întorci capul din acel unghi 

sau te laşi împresurat de vuietul traficului: nesfârşitul 

şuvoi de maşini, de camioane, avionele de marfă  

decolând şi zborurile comerciale aterizând, 

ştii cu exactitate când şi unde te afli. 

 

Este aceasta întrepătrundere de rural şi 

global, industrial şi modern - această 

dovadă de invadare de către o populaţie  

în creştere şi a dorinţelor sale: consum şi 

mobilitate – care fascinează şi îngrozeste. 

 

 II 

Cirezi în umbra hangarelor cu marfă 

şi a terminalelor recent construite. Virgin, Easyjet  

şi DHL. Oi cu lâna întunecată 

de norii ca argintul înnegrit ce se ivesc 

din turnurile de răcire ale centralei electrice.  

 

Şi dincolo de bariera de fire a autostrăzii –  

şi abia observată de unicul pasager al 

Mondeo-ului – pogoane discordante de lanuri  

de rapiţă galbenă acid strălucesc ca metalul 

topit (văzut) prin uşa deschisă a cuptorului. 

 

 

Traducere de Florina Samulescu 
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Dame Antonia Susan Duffy (n. 

1936), este o romancieră şi poetă britanică 

şi câştigătoare a Premiului Booker. 

Figurează în lista celor mai mari 50 de 

scriitori britanici din 1945 încoace 

întocmită în 2008 de către cotidianul The 

Times. În 1990 a primit prestigioasa 

distincţie Order of the British Empire, iar 

în 1999 a fost numită Dame Commander 

of the Order of the British Empire. E 

cunoscută de obicei sub numele de A. S. 

Byatt. 

Scrie erudit, cu multe aluzii la 

teorii literare, la basme tradiţionale din 

multe spaţii culturale şi la literature Evului 

Mediu. Deşi opera ei abundă în aluzii literare, Byatt poate integra aceste 

preocupări cu metafore bazate pe diverse discipline ştiinţifice, ca viaţa 

furnicilor, clasificarea fluturilor şi a moliilor şi teoria darwiniană a 

evoluţiei. Totodată, chiar dacă scriitura ei se inspiră din tradiţiile 

fabulosului şi fantasticului, ea le contrabalansează cu un simţ acut al 

realismului social. La rădăcina multor proze ale ei stă o conştiinţă literară 

şi erudită, care se manifestă deseori în preocupările academice ale 

personajelor ei. Byatt e unul din cei mai ambiţioşi şi intelectuali din 

romancierii contemporani. Scriitura ei nu se citeşte uşor, dar îţi dă tot 

timpul de gândit. Interesul ei pentru limbă se reflectă în natura 

cameleonică a prozelor ei scurte, iar varietatea ei stilistică e la fel de 

mare ca cea a subiectelor pe care le abordează. 

 

Homarul chinezesc 
 

o proză de Dame Antonia Susan Duffy 

 

Proprietarii restaurantului Lotusul Orientului alternează 

perioadele de împodobire obsesivă cu cele de delăsare şi lâncezeală. Dr. 

Himmelblau ştie asta fiindcă vine aici de vreo şapte ani ca să prânzească 

pe fugă, de obicei singură. L-a ales pentru că era convenabil – aproape de 

toate locurile pe care le frecventa de obicei, National Gallery, Royal 

Academy, British Museum – şi pentru că părea nepretenţios, liniştit şi 

confortabil. Îi plăceau scaunele tapiţate, chiar dacă muşamaua era crăpată 

din loc în loc. Aici îşi poate odihni oasele, îngrămădindu-şi lângă ea 

genţile grele cu cărţi.  

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times
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 De când venea acolo, fereastra dinspre stradă era încadrată de 

plante căţărătoare de Monstera Deliciosa, care deveneau tot mai încâlcite, 

mai prăfuite şi mai elastice pe măsură ce treceau anii. Îşi lipesc frunzele 

decupate de geam, cele bătrâne verzi-închis, cele tinere galbene lucitoare. 

Geamul le răsuceşte şi le îndoaie, dar ele se încăpăţânează să crească. 

Uneori se află la fereastră şi un acvariu cu peşti coloraţi, alteori nu. Se 

pot vedea sticlele cu sos de soia şi recipiente din sticlă din care se scot 

scobitori, una câte una, şi cutii metalice din care se scot şerveţele de 

hârtie tot cu economie, unul câte unul.  

 De vreun an încoace, lângă uşă, cum intri, se află un fel de altar 

mic, pătrat, făcut din ceramică smălţuită verde-jad, înăuntrul căruia stă în 

poziţia lotus un mic zeu sau înţelept din bronz, odihnindu-şi burta în 

poala confortabilă. Înaintea lui ard lămpi mici şi beţişoare aromate în 

vase de sticlă roşie. Din când în când este decorat cu ghirlande sclipitoare 

stacojii şi aurii. Doamnei Dr. Himmelblau îi place combinaţia de culori, 

albastru-verzui strălucitor şi stacojiu saturat-mat, aşa de apropiate în 

consistenţă. Dar îi e puţin frică de zeu, fiindcă nu ştie cine este şi pentru 

că în mod evident este venerat cu adevărat, nu e doar un ornament.  

Astăzi se află acolo un obiect nou, mai în interior, dar înainte de mese şi 

de cuiere. E o vitrină din lemn negru lăcuit, care-i ajunge lui Dr. 

Himmelblau până la brâu – ea fiind o femeie de înălţime medie – 

strălucind de nouă şi lustruită bec. Are patru picioare, e adâncă de vreo 

douăzeci de centimetri, iar capacul şi pereţii laterali sunt de sticlă. 

Seamănă cu o vitrină de muzeu, în care poţi vedea miniaturi, bijuterii, sau 

obiecte mici de ceramică 

Dr Himmelblau se uită alene înăuntru. Exponatele sunt luminate 

puternic şi aranjate pe un covor de iarbă artificială de un verde-smarald 

ţipător, din cele folosite de băcani şi de antreprenorii de pompe funebre.  

Pe margini de jur-împrejur se află un şir de scoici cu valvele deschise şi 

carnea sidefată pierzându-şi luciul, iar semilunele icrelor roz-portocalii 

contrastează puternic cu verdele violent.  

Chiar în mijloc se află un homar, flancat de doi crabi, toţi vii. Cei 

trei fac mişcări perpetue, dar neputincioase, cu câte o parte a corpurilor 

lor. În acest mediu irespirabil, homarul îşi mişcă încet antenele lungi şi 

cleştişorii de la extremitatea picioarelor, cu care nu poate merge nici 

înainte, nici înapoi. E negru şi îşi ţine cleştii mari drept în faţă, mişcându-

i fără putere, prea grei ca să-i poată ridica. Muşchii proeminenţi ai cozii 

se încordează şi se contorsionează şi cedează. Unul dintre crabi, cel mai 

mic, se poate legăna de pe o parte pe alta, ceea ce şi face. Gurile crabilor 

se mişcă dint-o parte în alta ca nişte foarfeci; toţi trei inspectează lumea 

cu ochii lor mobili încă vioi pe tulpinile lor. Din guri le iese un şuierat, 

un bolborosit tăcut, un suflu, un ţipăt. Crabii sunt de un cărămiziu-crem 

http://dictionary.sensagent.com/an%C2%ADtre%C2%ADprenor%20de%20pompe%20funebre/ro-ro/
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mat, cu luciri de violet întunecat la extremităţile cleştilor şi incrustaţii de 

un pământiu murdar pe picioruşele păroase. Homarul era, este, dar nu va 

mai fi negru-albăstriu şi lucios. Pentru un moment, Dr Himmelblau simte 

în oase viaţa lor dureroasă în aerul rarefiat. Ei privesc fix, dar, presupune 

ea, n-o văd, aşa că se întoarce pe călcâie şi intră repede în încăperea 

propriu-zisă a restaurantului Lotusul Orientului. Îi trece prin cap gândul 

că într-un fel, scoicile sunt şi ele vii, probabil.  

Chinezul între două vârste – îi cunoaşte bine pe toţi, dar nu le ştie 

numele – o întâmpină cu un zâmbet şi îi ia haina. Dr Himmelblau îi 

spune că vrea o masă pentru doi. El o conduce la masa obişnuită şi mai 

aduce încă un bol, o lingură şi beţişoare chinezeşti. Începe muzica 

ambientală. Dr Himmelblau ascultă relaxată, cu plăcere. Prima dată când 

a auzit muzica, a fost consternată, şi-a dus alarmată mâna la inimă la 

izbucnirea sunetului spunându-şi că la urma urmei acesta nu era tocmai 

refugiul liniştit pe care îl căuta. Tăiţeii nu mai erau aşa gustoşi pe 

fundalul zgomotului metalic, dar apoi, a doua sau a treia oară, a început 

să asculte cu mai multă atenţie melodiile vesele şi banale, melodii 

occidentale transformate în şlagăre şi cântate în ceea ce ea credea să fie 

cantoneză.  “Oh what a beautiful morning. Oh what a beautiful day. I've 

got a kind of a feeling. Everything's go-ing my way?”
7
 Totul cântat cu 

nazale de neînţeles, pe fondul unui clipocit metallic, unui fel de gong, 

unui soi de clopot.  Nu era un cântec care să-i placă, dar a ajuns să-l 

considere întruchiparea perfectă a liniştii şi voioşiei. Zbâr! Ţilinchi! Ţin! 

Ţin! Un fenomen transcultural, un Orient occidental, un Occident 

oriental, pe care de acum ea îl asociază cu promisiunea unor arome 

delicate, cu o anume căldură şi satisfacţie. Chinezul între două vârste îi 

aduce, plin cu ceai verde, ceainicul care îi place, delicat şi elegant, cu 

mici inflorescenţe de orez transparente pictate pe albastrul şi albul 

porţelanului.  

A venit devreme şi e emoţionată gândindu-se la conversaţia care 

va avea loc. Nu şi-a întâlnit niciodată personal oaspetele, deşi l-a văzut, 

desigur, atât în carne şi oase, cât şi pe ecranul televizorului; l-a auzit 

ţinând prelegeri despre Bellini, Tiţian, Mantegna, Picasso, Matisse. Stilul 

său e bombastic şi idiosincratic. Colegii mai tineri ai doamnei Dr 

Himmelblau cred că e jenant şi că bate câmpii. Părerea personală a 

doamnei Dr Himmelblau e cu totul alta,  anume că Perry Diss vorbeşte 

întotdeauna despre ceva, nu despre nimic, şi în viziunea ei – care ştie că 

poate fi foarte bine viziunea izolată a unui intelectual solitar care se 

apropie de pensionare – asta e ceva din ce în ce mai rar. Multora dintre 

colegii ei, crede Gerda Himmelblau, nu le plac tablourile. Lui Perry Diss 

                                                 
7 O, ce dimineaţă frumoasă/O ce zi frumoasă/Mi se pare/Că totul merge cum vreau. 
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îi plac. Le iubeşte, ca pe nişte mere zdravăne din care ar muşca, precum 

carnea gingaşă, ca pe lumina soarelui. Ea gândeşte în stilul lui. E un risc 

professional, cel al generaţiei ei. Gerda Himmelblau n-a avut niciodată 

un stil al ei, doar o acurateţe severă, care e un stil comod pentru o femeie 

foarte inteligentă care vrea sa para austeră. Nu aridă, n-ar merge aşa 

departe, dar austeră – folosit ca un cuvânt de aprobare moderată. Are 

părul castaniu, lung şi fin, prins într-un coc practic la ceafă. Poartă haine 

în tonuri moderat închise, nu chiar obişnuite – culoarea prunei coapte, a 

lalelei negre, a muşchiului de pădure, negru-cenuşă, cămăşi simple de 

bumbac, nu masculine, dar fără volănaşe sau pănglicuţe, tot în culori 

deschise, galben pal, crem, roziu, portocaliu deschis. Hainele îi sunt 

lejere, cu unghiuri line dar corpul de sub ele are, după cum bine ştie, 

numai unghiuri ascuţite, ca nasul ei roman şi ca gura strânsă înţelept.  

Scoate documentul din geantă, nu originalul, ci o fotocopie, care nu 

reproduce toate particularităţile originalului – aici o pată de grăsime, 

poate de unt, acolo ceva ce arată ca o pată de sânge, diluată la margini, în 

altă parte un soi de cărăbuş Rorschach produs prin împăturirea unei pete 

de cernală. Are şi nişte desene minuscule, pe margini şi pe textul propriu-

zis. Întregul e încadrat într-un chenar format din ceea ce par să fie 

iadeşuri arcuite, executate în pensulă fină cu cerneală de India. Are 

adresa în majuscule de-o şchioapă  

 

 

CĂTRE DECANUL PENTRU PROBLEMELE 

STUDENTELOR, DR GERDA HIMMELBLAU 
 

şi continuă în minuscule mărunte 

din partea lui peggi nollett, femeie şi studentă. 

Continuă astfel:  

Doresc să depun o plângere oficială împotriva DISTINSULUI 

PROFESOR OASPETE  pe care Departamentul a găsit de cuviinţă să-l 

desemneze coordonator al disertaţiei mele pe tema Corpul feminin şi 

Matisse.  

Din punctul meu de vedere, pe care l-am făcut deja cunoscut 

oricui a vrut să mă asculte, şi mai precis, lui Doug Marks, lui Tracey 

Avison, lui Annie Manson, şi dumneavoastră, Dr Gerda Himmelblau, 

aceast individ n-ar fi trebuit în nici un caz desemnat să-mi coordoneze 

lucrarea, întrucât este total opus direcţiei feministe pe care o are teza 

mea. Dumnealui este un aşa-zis EXPERT în cadrul aşa-zisului program 

de MASTER în MODERNISM, dar ce ştie dumnealui despre Femeie sau 

despre funcţionarea Corpului Feminin, care a fost dintotdeauna, până 

acum, MUT şi nu a avut nici un mijloc de exprimare.  
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Aici urmau o serie de mici desene în creion unde în original Dr 

Himmelblau putea distinge buze, buze ambigue care puteau fi – îşi 

formulă ea precis – la fel de bine orale sau vaginale, uneori deschise, 

alteori strânse, uneori presărate cu ceea ce puteau fi peri.  

Criticile sale asupra ceea ce am scris până acum au fost tot timpul 

nefondate şi extrem de agresive şi distructive. Dumnealui nu înţelege că 

proiectul meu este anistoric şi deci nu se impune o descriere a aşa-zisei 

dezvoltări a aşa-zisului stil sau abordări a lui Matisse, din moment ce eu 

doresc să fac o critică, dintr-un punct de vedere teoretic servindu-mă de 

idei ale criticii contemporane, pentru care cronologia vieţii lui Matisse 

sau ordinea în care şi-a pictat „tablourile‟ este total irelevantă.  

Deşi am crezut de cuviinţă să încep prin a-mi exprima poziţia teoretică, 

totuşi doresc să depun o plângere precisă de hărţuire sexuală împotriva 

DISTINSULUI PROFESOR OASPETE  . Pot să intru în detalii şi 

credeţi-mă, Dr Himmelblau, o voi face, dar voi reda esenţa a ceea ce s-a 

întâmplat, ca să vedeţi că e ceva care impune luarea unor măsuri.  

Vă scriu aflându-mă încă în stare de şoc, aşa că vă rog să-mi scuzaţi 

incoerenţa.  

Totul a început cu obişnuita critică deprimantă a DISTINSULUI 

PROFESOR OASPETE , care m-a întrebat de ce nu scrisesem mai mult 

din disertaţie, iar eu am spus că nu mă simţeam prea bine şi eram 

preocupată şi cu munca de creaţie, pentru că după cum ştiţi, în Masterul 

cu dublă specializare, munca de creaţie şi Istoria Artei au pondere egală 

şi ajunsesem într-o etapă foarte dificilă cu Creaţia. Dar scrisesem nişte 

note despre distorsiunile Corpului Feminin la Matisse, Sânii Vaginul 

Labiile etc. etc. şi despre felul cum acumulează Carne în anumite Regiuni 

ale Corpului care sunt atrăgătoare pentru Bărbaţi şi care tind să 

imobilizeze Femeile, ca de exemplu Coapse umflate grotesc şi Burţi 

proeminente. Voi face legătura cu întreaga tradiţie a reprezentărilor de tip 

Femeia-Sclav şi Odalisca dar nu am început cercetarea de care aş avea 

nevoie pentru a scrie despre asta.  

De asemenea, Femeile sale nu au trăsături pe feţe, sunt lipsite de 

expresie, ca Păpuşile, ceea ce mi se pare sinistru.  

În orice caz, i-am spus DISTINSULUI PROFESOR OASPETE  

ce aveam de gând să scriu despre astea, chiar dacă nu lucrasem foarte 

mult, iar dumnealui m-a contrazis, ajungând chiar să-mi spună că sunt 

ostilă şi plină de ură faţă de Matisse. Eu i-am spus că asta nu e o critică 

relevantă a muncii mele şi că Matisse era ostil şi plin de ură faţă de 

femei, iar răspunsul dumnealui a fost că Matisse era plin de iubire şi 

dorinţă pentru femei (!!!!!) la care eu am spus „exact!‟, dar nu cred că a 

înţeles şi era foarte tăios şi negativ şi neînduplecat şi  lipsit de înţelegere 

deşi nu făcusem ceva grav. Chiar a spus că după părerea lui ar trebui să 
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nu promovez, ceea ce nici un coordonator de lucrare – cred că sunteţi de 

acord – nu ar trebui să spună. Eram atât de tensionată şi supărată încât am 

început să plâng, iar dumnealui m-a bătut pe umeri şi a încercat să fie 

ceva mai drăguţ. Aşa că i-am explicat ce ocupată eram cu munca de 

creaţie şi cum aceasta, care constă într-o serie de lucrări în tehnică mixtă 

numite “Ştersături” şi “De-distorsiuni”, era o parte a criticii mele a lui 

Matisse. Iar dumnealui a spus afabil că ar vrea să-mi vadă lucrările, 

fiindcă l-ar putea determina să-mi dea o notă mai mare dacă ar contribui 

la ideile mele despre Matisse. A mai spus că studenţii de la Artă au 

deseori dificultăţi în a se exprima verbal, deşi personal, el consideră 

limba “la fel de senzuală ca pensula”. [Nu mă aflu în poziţia de a spune 

ceva despre stilul său de a vorbi, deşi aş putea.] [Această propoziţie, deşi 

lizibilă, este tăiată cu mai multe linii.]  

Oricum, dumnealui a venit – amabil – la studioul meu pentru a-

mi vedea creaţiile. Am văzut imediat că nu i-au plăcut, ba chiar l-au 

dezgustat, lucru care probabil n-ar fi trebuit să fie surprinzător. Nu am 

intenţionat să le fac agreabile sau atrăgătoare. A încercat totuşi să facă o 

impresie pozitivă şi a admirat două-trei lucrări minore şi a ajuns să spună 

că simte în cameră o atmosferă de trăire puternică. Am încercat să-i 

explic proiectul meu de revizuire sau reevaluare sau rearanjare a lui 

Matisse. Una dintre lucrări e o sculptură din sârmă, ghips şi plastilină 

numită Rezistenţa lui Madame Matisse, care o arată pe ea şi pe fiica ei 

torturate de Gestapo în timpul Războiului în timp ce el stă ca un Buddha 

tăind hărtie colorată cu foarfecele. Nu i-au spus că erau torturate ca să 

nu-l distragă de la lucru. Mi s-a făcut rău când am auzit asta. Toţionarii 

au foarfeci identici.  

Apoi DISTINSUL PROFESOR OASPETE  a devenit mai intim. 

Şi-a pus braţul în jurul meu şi m-a îmbrăţişat spunându-mi că am prea 

multe haine pe mine. A spus că au o culoare deprimantă şi că ar fi bine 

să le dau pe toate jos şi să las aerul să ajungă la mine. A mai zis că ar 

vrea să mă vadă în culori mai vii şi că aş fi într-adevăr o fată foarte 

drăguţă daca aş fi mai relaxată. Am răspuns că hainele mele sunt o 

afirmaţie despre mine, iar el a zis că e o afirmaţie tristă, apoi m-a cuprins 

şi a început să mă sărute şi să mă pipăie şi să-mi atingă zonele intime – a 

fost dezgustător – nu voi pune totul pe hârtie, dar pot să descriu foarte 

precis, credeţi-mă, Dr Himmelblau, dacă va fi necesar voi da seamă 

despre fiecare detaliu, încă tremur de şoc. Cu cât mă opuneam mai mult, 

cu atât insista şi se împingea în mine până am spus că o să chem Poliţia 

moment în care mi-a dat drumul apoi şi-a venit în fire şi a spus că în 

vremurile bune în atelier între pictori şi modele era o căldură umană şi o 

senzualitate, la care eu am zis nu în studioul meu, iar el a zis, se vede că 
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nu, şi a plecat, spunând că e destul de probabil să pic la ambele 

specializări ale Masterului.  

Gerda Himmelblau împătureşte la loc fotocopia şi o pune în geantă, apoi 

citeşte scrisoarea personală care o însoţea.  

Dragă Dr Himmelblau,  

Vă adresez o plângere cu privire la o experienţă oribilă prin care 

am trecut. Vă rog să o luaţi în serios şi să mă ajutaţi. Sunt atât de 

nefericită, îmi lipseşte încrederea în mine, stau zile întregi zăcând în pat 

întrebându-mă la ce bun să mă mai ridic. Încerc să trăiesc pentru creaţia 

mea dar mă descurajez foarte uşor şi uneori totul pare aşa de negru şi fără 

rost încât gândul de a modela bucăţi de sârmă sau plastilină pare 

amuzant. De ce să mă mai agit, îmi spun uneori şi chiar nu există nici un 

răspuns. Chiar cred că mai bine aş muri şi după o asemenea experienţă 

cad din nou în modul ăsta de a gândi cum să pun capăt la toate astea.  

Doctorul de la cabinet îmi spune încearcă să-ţi revii din asta dar ce ştie 

el? Ar trebui să-i asculte pe oameni el nu poate să ştie ce ar face oamenii 

dacă şi-ar reveni într-adevăr din asta, după cum spune el, oricum, la ce se 

referă, din ce să-ţi revii? Morţii revin în saci negri de plastic cum am 

văzut la televizor genţi de cadavre se numesc. Mă gândesc tot mai mult 

că singurul lucru la care aş putea fi bună ar fi să fiu un cadavru într-o 

geantă neagră. Vă rog ajutaţi-mă, Dr Himmelblau. Îmi fac singură 

gânduri negre iar dispreţul celorlaţi e ultima picătura pic pic pic.  

A voastră, oarecum cu speranţă, Peggi Nollett.  

Dr Himmelblau îl vede pe Peregrine Diss trecând pe lângă 

fereastra cu plantele de Monstera Deliciosa. E foarte înalt şi drept – 

columnar, se gândeşte Gerda Himmelblau – şi încă mai are destul de mult 

păr alb bine pieptănat. Poartă o jachetă măslinie de caşmir cu un guler de 

catifea neagră. Are în mână un baston negru lăcuit, cu măciulie de argint, 

dar nu se sprijină în el, ci îl flutură încet. Odată intrat, observat de Dr 

Himmelblau fără a o observa, studiază micul zeu în baldachinul său 

verde, apoi se uită cu gravitate la homar, la crabi şi la scoici. După ce îi 

asimilează, încuviinţează din cap în direcţia lor, în semn de respectuoasă 

recunoaştere, apoi merge înainte, intrând în încăperea propriu-zisă a 

restaurantului, unde chinezoaica tânără îi ia haina şi bastonul. Se uită 

împrejur şi îşi vede gazda. Cei doi sunt singurii din restaurant; e 

devreme. 

- Doamna Dr Himmelblau. 

- Domnule profesor Diss. Vă rog să luaţi loc. Ar fi trebuit să întreb dacă 

vă place mâncarea chinezească… m-am gândit că locul acesta ar fi 

convenabil pentru amândoi… 
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- Mâncarea chinezească – bine gătită, desigur – e unul din marile 

triumfuri ale speciei umane. Atâta delicateţe, atâta complexitate, atâta 

simplitate, şi aşa de odihnitor pentru stomacul care nu mai e tânăr.  

- Îmi place mâncarea de aici. Are anumite subtilităţi pe care le descoperi 

cu timpul. Am observat că restaurantul e frecventat de mulţi chinezi 

adevăraţi – familii întregi – ceea ce e neapărat un semn bun. Şi peştele şi 

legumele sunt totdeauna proaspete, alt semn bun.  

- Vă voi ruga să mă îndrumaţi prin meandrele meniului. Deşi nu cred că 

pot face faţă la “Măruntaie crocante”, în principiu, cred în aventurarea în 

necunoscut. Cum găsiţi stridiile înăbuşite cu ghimbir şi ceapă de 

primăvară? O aromă atât de intensă, de uşoară...  

- Nu am încercat niciodată. 

- Vă rog s-o faceţi. Nu au nici o legătură cu stridiile reci, orice aţi putea 

crede despre ele. Care dintre felurile cu raţă vi se pare cel mai suculent? 

Fac conversaţie plăcută, combinând elegant ingredientele, aici o flăcăruie 

de ardei iute, acolo fantomatica dulceaţă înmiresmată a fructelor de litchi, 

savoarea picantă a fasolelor negre, gustul bazic de pământ al crocanţilor 

germeni de fasole. Gerda Himmelblau îşi priveşte comeseanul, 

imaginându-şi-l vrând-nevrând în ipostaza descrisă de Peggi Nollett. Are 

o piele bronzată care nu atârnă în pungi şi cute, deşi e brăzdată de o 

sumedenie de riduri foarte fine încrucişându-se peste tot – pe frunte, 

pomeţi, gât, la colţurile gurii, ale ochilor, la nări, chiar şi pe buze. Ochii 

lui sunt de un albastru intens şi trebuie să fi fost extraordinar de frumoşi 

când era tânăr, prin anii ‟30, se gândeşte Dr Himmelblau. Încă sunt 

surprinzători, deşi învăluiţi de lichid şi înroşiţi pe la colţuri. Poartă o 

cravată de mătase azurie ca să se asorteze cu ochii săi de odinioară, 

rămaşi neschimbaţi. Mai poartă un sacou de catifea reiată gri-închis şi un 

inel mare cu sigiliu, cu piatră de lapis lazuli, iar mâinile, deşi încă 

frumoase, sunt pline de riduri, ca şi faţa. Arată pretenţios, dar şi marcat 

de risipa şi plăcerile tinereţii, gândeşte visătoare Gerda Himmelblau, 

pentru că ştie ceva despre trecutul lui, de fapt doar bârfa, ce ştie toată 

lumea.  

Scoate documentul în timpul felului întâi, care constă în alge 

lucioase albastre-verzui, creveţi şi pâine prăjită cu susan, şi spune: 

- Am primit această scrisoare destul de neplăcută despre care trebuie să 

discutăm. Mi s-a părut important să discutăm problema relaxat şi într-un 

context neoficial, ca să spun aşa. Nu ştiu dacă vă surprinde.  

Perry Diss citeşte repede, golindu-şi paharul de bere Tiger pe care 

chinezul între două vârste îl înlocuieşte repede cu altul. 

- Biata căţea, spune Perry Diss.  Cine i-a băgat în cap că are vreun talent 

artistic ar trebui împuşcat.  

- Nu spune “căţea”! îi zice Gerda Himmelblau în gând, tresărind.  
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- Vă amintiţi împrejurarea de care vorbeşte? întreabă ea cu grijă.  

- Ei bine, într-un fel, da. Nu prea se potriveşte povestirea ei. Ne-am 

întâlnit într-adevăr ca să discutăm faptul că disertaţia ei nu a progresat 

deloc – mai degrabă pare că a regresat de când şi-a anunţat planul, pe 

care mă bucur să pot spune că nu l-am acceptat. A uitat şi ce mai ştia 

odată, sau ce părea să ştie despre Matisse. Nu văd cum ar putea cineva s-

o promoveze – e ignorantă şi leneşă şi se încăpăţânează să meargă într-o 

direcţie greşită – şi am crezut de datoria mea să îi spun asta. Ştiu din 

experienţă, Dr Himmelblau, cât de mult rău a fost făcut din bunătate rău 

înţeleasă cu studenţii leneşi şi ignoranţi care au fost cocoloşiţi şi lăsaţi în 

voia lor şi nimeni nu le-a spus niciodată că nu sunt buni de nimic.  

- E foarte posibil să fie aşa şi în acest caz, dar ea face nişte reclamaţii 

precise – că aţi mers la atelierul ei… 

- Ah, da, am fost. Nu sunt aşa brutal cum par. Am încercat să mă 

determin să cred că poate mă înşelasem. Acea parte a povestirii ei se 

aseamănă întrucâtva cu realitatea – mai precis, cu ce îmi amintesc din 

acele evenimente neplăcute. Am spus într-adevăr ceva despre incoerenţa 

pictorilor, şi aşa mai departe – nu poţi să lucrezi în şcoli de artă cât am 

lucrat eu fără să ştii că unii pot folosi cuvinte iar alţii pot folosi doar 

materialele – interesant e că nu poţi tot timpul prezice care anume.  

- În orice  caz, am fost şi m-am uitat la aşa-zisa ei Creaţie. Formularea e 

grăitoare – “aşa-zisa”. Un termen contemporan de insultă universal 

folosit.  

- Şi?  

- Creaţiile sunt oribile, Dr Himmelblau. Sunt dezgustătoare, 

profanatoare. Atelierul ei – unde biata fiinţă mănâncă şi doarme – e 

tapetat cu reproduceri ale tablourilor lui Matisse: La Rêve. Le Nu rose. Le 

Nu bleu. Grande Robe bleue. La Musique. L'Artiste et son modèle. Zorba 

sur la terrasse. Şi toate sunt mânjite şi schimonosite, cu ceva ce părea a 

fi materie organică – sânge, Dr Himmelblau, carne crudă sau excremente 

– înclin spre acestea din urmă fiindcă nu-mi pot imagina fleici în sânge în 

acea cămăruţă mizerabilă. Unele dintre mâzgâlituri sunt remodelări 

premeditate ale unor trupuri sau feţe… modificări de contur… altele sunt 

ca nişte roşii aruncate… probabil chiar sunt roşii aruncate… şi ouă, da… 

şi mai sunt şi mari svastici de rahat. E dezgustător. E jalnic.  

- Fără îndoială, sunt făcute cu intenţia de a dezgusta şi a profana, constată 

neutru Dr Himmelblau. 

- Şi ce contează? Cum poate să fie asta o scuză? tună Perry Diss, făcând-

o pe tânăra chinezoaică care aprindea lămpile de sub încălzitorul de 

farfurii să tresară înspăimântată. 

- În vremurile noastre, spune Dr Himmelblau, arta are o dimensiune de 

protest în mod tradiţional.  
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- Uite na, protest tradiţional, exclamă Perry Diss, cu gâtul roşu. Nimeni 

nu-i împotriva protestului, şi eu am protestat pe vremea mea, cu toţii am 

făcut-o, nu eşti bun de nimic dacă nu încerci să şochezi, protestul e de 

rigeur, ştiu. Dar în cazul acesta dezaprob prostul gust, lenea. Eu cred – 

iertaţi-mă, Dr Himmelblau – dar acest… acest caca ofensează ceva ce eu 

consider sacru, un cuvânt care ar face-o pe căţeaua aia mică să rânjească, 

fără îndoială, dar sacru, da… eu cred că dacă  ea ar fi putut realiza copii 

muncite ale acestor… acestor capodopere – acestor strălucitoare… mă 

rog… dacă ar fi putut lucra ceva… să înţeleagă albastrurile, rozurile, şi 

alburile, şi portocaliurile, da, şi negrurile… şi dacă ar mai fi fost în stare 

să simtă nevoia să… să le ciopârţească… atunci aş fi simţit măcar puţin 

respect.  

- Trebuie să fiţi atent cu termenul “capodopere”, murmură Dr 

Himmelblau.  

- O, ştiu toate astea, le cunosc prea bine. Dar trebuie să mă ascultaţi. N-a 

muncit mai mult de maximum jumătate de oră… şi nu am găsit nici o 

dovadă în creaţia neghioabei că ar fi petrecut mai mult de atât să 

privească măcar un Matisse… nu-şi aminteşte clar de nici unul când 

vorbim, nici unul, le amestecă pe toate în mintea ei într-un cadavru 

monstruos de femeie sucombând agresiunii masculine… nu poate vedea, 

înţelegi? Şi pentru jumătate de oră de întins rahatul trebuie să-i dăm o 

diplomă?  

- Matisse, rosteşte Gerda Himmelblau, trasa uneori o tuşă şi se gândea, şi 

lăsa pânza deoparte câteva săptămâni sau luni până ştia unde să o traseze 

pe a doua.  

- Ştiu.  

- Ei, bine, atunci, întinsul ăsta al… al rahatului ar putea necesita o 

strategie similară. În ceea ce priveşte situarea petelor.  

- Să fim serioşi. Ştiu să privesc picturile, să ştii. Chiar m-am uitat să vad 

dacă avea haz modul cum erau aranjat toate resturile acelea. Haz vizual, 

mă înţelegi, ştiu că se voia amuzant. Ei bine, nu avea nici un haz. Era pur 

şi simplu aruncat acolo. Era oribil.    

- Era făcut ca să te incomodeze. V-a incomodat.  

- Numai puţin, Dr Himmelblau, de partea cui sunteţi? V-am citit 

monografia despre Mantegna. Mes compliments, e o chef-d'oeuvre. Aţi 

văzut chestiile alea? Aţi văzut-o pe această Peggi Nollett, apropo? 

- Nu sunt de partea nimănui, domnule profesor Diss. Sunt Decanul 

pentru Problemele Studentelor, am primit o plângere oficială împotriva 

dumneavoastră, în privinţa căreia trebuie să ia măsuri în mod oficial. Şi 

acest lucru ar putea fi – având în vedere atmosfera din prezent – foarte 

neplăcut pentru mine, pentru Departament, pentru Universitate, şi pentru 

dumneavoastră. S-ar putea să-mi depăşesc atribuţiile stricte prin faptul că 
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v-am dat de ştire în contextul acesta neoficial. Sunt foarte preocupată de 

ce îmi veţi răspunde în legătură cu acuzaţia ei precisă.  Şi da, am văzut-o 

pe Peggi Nollett. De mai multe ori. Am văzut odată şi creaţiile ei.  

- Ei bine, dacă aţi văzut-o vă daţi seama că nu i-am făcut niciodată 

asemenea – asemenea avansuri, după cum scrie ea. Are pielea ca de 

cartof şi corpul îi e ca un cartof în descompunere, în tot mănunchiul acela 

de bluze şi veste şi pulovere şi odăjdii cernite. I-aţi văzut vreodată 

picioarele şi mâinile, Dr Himmelblau? Sunt bandajate ca la mumii, toate 

umflate de strânse şi legate ce sunt, şi le mai şi ascunde în nişte turetci 

negre, urâte şi în mănuşi de plastic cu catarame. Te aştepţi să picure de 

acolo, dintre straturi cine ştie ce supuraţii gălbui numai bune de mânjit La 

Joie de vivre. Şi părul ei, nu cred să-şi fi spălat părul de câţiva ani. E ca o 

tigaie veche, păstrată cu grijă, cu grăsimea netulburată de apă. Nu se 

poate să credeţi că aş fi ajuns s-o ating, Dr Himmelblau !  

- E dificil, cu siguranţă. 

- E imposibil. S-ar putea să-i fi spus că ar fi mai bine să poarte mai puţine 

straturi … s-ar putea să-i fi spus chiar, din imprudenţă – gândindu-mă la 

cartofi, mă înţelegeţi – să-i fi spus să lase aerul să ajungă la ea, sau cam 

aşa ceva. Dar vă asigur că nu am mers mai departe. Am încercat, 

împotriva instincului, să conversez cu ea ca şi cu o fiinţă umană. Restul e 

fantezia ei oribilă. Sper că mă credeţi, Dr Himmelblau. Chiar 

dumneavoastră sunteţi cam singurul aproape-martor– pe care l-aş putea 

chema în apărarea mea.  

- Vă cred, spune Gerda Himmelblau, oftând uşor. 

- Atunci să punem aici punct problemei, spune Perry Diss. Să savurăm 

aceste bucate delicioase şi să vorbim despre ceva mai plăcut decât Peggi 

Nollett. N-am gustat nicicând creveţi mai buni.  

- Din păcate, nu e atât de simplu. Dacă nu-şi retrage plângerea, va trebui 

să vă prezentaţi în faţa Senatului Universităţi, şi acesta va trebui – 

conform unor reguli făcute pe vremea când Senatul Universităţii avea 

autoritate, putere şi bani – să numească avocaţi care să reprezinte în 

instanţă ambele părţi, dacă veţi dori. Iar în atmosfera din prezent mă tem 

că oricare ar fi adevărul în această problemă, vă veţi pierde locul de 

muncă, şi fie că veţi avea sau nu câştig de cauză, vor fi iniţiate proteste 

neplăcute şi demonstraţii împotriva dumneavoastră, a muncii şi a 

prezenţei dumneavoastră în Universitate. Iar rectorul va fi îngrijorat de 

efectul publicităţii negative asupra finanţării Colegiului – şi programul, 

singurul Master cu dublă specializare de felul acesta din Londra, ar putea 

fi blocat. Autorităţile de care depindem, orientate numai spre profit, nu îl 

consideră o parte esenţială a noilor - "tendinţe", parcă aşa le numesc. 

Studenţii noştri nu contribuie la export…  
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- Nu văd de ce nu. Nu se poate să fie cu toţii nişte Peggi Nollett. Era cât 

pe ce să zic… mai luaţi o lingură de muguri de bambus şi germeni de 

fasole… era cât pe ce să zic: nici o problemă, îmi dau demisia pe loc şi 

vă scutesc de necazuri. Dar nu cred că pot să fac asta. Pentru că nu voi 

ceda minciunilor şi şantajului. Şi pentru că femeia asta nu e o artistă, şi 

nu lucrează, şi nu vede, şi nu ar trebui să aibă o diplomă. Şi din cauza lui 

Matisse.  

- Mulţumesc, spune Gerda Himmelblau, acceptând legumele, şi “O, 

desigur”, ca răspuns la intenţia exprimată de el.   

Cei doi mănâncă în tăcere câteva clipe. Vocea cantoneză afirmă că e o 

dimineaţă frumoasă. Dr Himmelblau spune: 

- Peggi Nollett nu e sănătoasă, nici fizic, nici mental. Suferă de anorexie. 

Hainele acelea au rolul de a ascunde faptul că s-a înfometat, ajungând 

aproape un schelet. 

- Nu un cartof, o furculiţă, un ac; un umeraş, înţeleg.  

- Şi se află într-o stare gravă de depresie. A avut două tentative de 

sinucidere – din câte ştiu.  

- Tentative serioase?  

- Cum aţi defini “serios”? Tentative care poate ar fi fost duse la capăt 

dacă n-ar fi fost semnalate… pentru salvare… 

- Înţeleg. Dar ştiţi că asta nu schimbă faptul că nu are talent şi că nu 

lucrează, şi că nu vede…  

- Ar putea, dacă ar fi bine…  

- Credeţi asta?  

- Nu. După dovezile pe care le am, nu.  

Perry Diss mai serveşte un ultim bol de orez, spunând:  

- Când am fost în China am învăţat să termin o masă cu orez simplu, 

necondimentat, şi să gust fiecare bob. E unul din cele mai frumoase 

gusturi din lume, cel al orezului proaspăt fiert. Nu ştiu dacă ar fi la fel 

dacă ai mânca doar asta, înfometat fiind. Ar fi delicios într-un mod 

diferit, altfel de tulburător, nu credeţi? Nu poţi descrie gustul acesta.  

Gerda Himmelblau serveşte şi ea, mânuindu-şi delicat beţişoarele, 

contemplă orezul simplu, zicând: 

- Înţeleg.  

- De ce Matisse? izbucneşte din nou Perry Diss, aplecându-se în faţă. 

Înţeleg că e bolnavă, săraca. Aproape poţi să miroşi boala la ea. Dacă ar 

fi doar asta şi ar trebui să fie clar pentru oricine că e de negândit ca eu… 

s-o ating… 

- Ca Decan pentru Problemele Studentelor, spune Gerda Himmelblau 

gânditoare,  afli multe despre anorexie. Se pare că apare datorită urii de 

sine şi a concentrării excesive asupra sinelui. Mai ales asupra corpului şi 

asupra acelei imagini a propriului corp pe care fiecare dintre noi o poartă 
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cu sine tot timpul. Un coleg de-al meu care e psihiatru a colaborat cu 

unul dintre colegii dumneavoastră de la Arte Plastice la realizarea unor 

desene – într-un fel, desene clinice – care mi s-au părut grăitoare. Erau 

reprezentări ale unor persoane anorexice în faţa oglinzii, a ceea ce vedem 

noi – coaste ieşite în relief, piele atârnând – şi a ce vede ea – munţi 

groteşti de grăsime, fese uriaşe, obraji umflaţi. M-au ajutat foarte mult să 

înţeleg.  

- A, noi vedem umeraşe şi furculiţe şi ea vede cartofi şi dovleci. E un 

tablou aici. S-ar putea scoate un tablou interesant din asta.  

- Vă rog, e o experienţă îngrozitoare pentru ea.  

- Să nu credeţi că nu ştiu. Nu iau nimic în râs, Dr Himmelblau. Sunt, sau 

am fost, un pictor serios. Nu e de nimic de râs în a vedea un tablou într-

un necaz. Mai ales dacă necazul este vizual în fond, cum e şi cel de faţă. 

- Îmi cer scuze. Mă gândeam ce să fac. Bietul copil vrea să se anihileze, 

să nu mai fie.  

- Înţeleg. Dar de ce Matisse? Dacă e obsedată de grozăvii corporale, de 

ce nu se angajează într-o maternitate sau într-un ospiciu, să golească 

bazinete? Şi dacă vrea neapărat la Artă, de ce nu-l prelucrează pe 

Giacometti în Maillol, sau invers, sau de ce nu se ia de ţapul ăla bătrân, 

Picasso, care a schimonosit corpuri de femei dintr-o reală răutate? De ce 

Matisse? 

- Exact din cauza asta, după cum trebuie că ştiţi. Fiindcă el pictează 

beatitudinea calmă. Luxe, calme et volupté. Cum ar putea Peggi Nollett 

să suporte luxe, calme et volupté? 

- Când eram tânăr, spune Perry Diss, şi treceam prin propriul meu Sturm 

und Drang, eram puţin plictisit de toate astea. Îmi amintesc că i-am zis 

odată cuiva – soţiei mele – că era uşor şi fad. Ce prost eram. Şi apoi, într-

o zi, am văzut. Am văzut ce greu e să vezi, şi ce plin de forţă pură e, o 

dată ce vezi. Nu resemnare, Dr Himmelblau, ci viaţă şi forţă.  

Apoi se lasă pe spate, priveşte în gol şi citează:  

- Mon enfant, ma soeur, Songe à la douceur D'aller là-bas vivre 

ensemble! Aimer à loisir Aimer et mourir Au pays qui te ressemble! - Là, 

tout n'est qu'ordre et beauté Luxe, calme et volupté.
8
 

Dr Himmelblau, care a cunoscut în viaţa sa doar un minimum de luxe, 

calme et volupté, e pe de o parte mişcată, pe de alta exasperată de 

entuziasmul de profet cu care Perry Diss declamă aceste cuvinte şi spune 

sec:  

                                                 
8 “Soră, bine-ar fi/ De-am porni-ntr-o zi/ Împreună-n priegie!/ Ne-am iubi mereu,/ 

Pururi, tu şi eu/ Într-o ţară-asemeni ţie/… Splendoare şi răsfăţ în jur,/ Şi rânduială şi 

huzur.” (trad. Virgil Teodorescu, “Florile răului”, ed.Minerva, Biblioteca pentru toţi, 

1978). 
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- Totdeauna a existat o opoziţie faţă de aceste atribute ale lui Matisse, 

desigur. Criticii feminişti nu-l plac din cauza felului în care extinde 

erotismul masculin în adevărate panorame placide ale plăcerii. Marxiştii 

nu-l plac fiindcă el însuşi a spus că voia să picteze pentru a delecta 

oamenii de afaceri.  

- Oamenii de afaceri şi intelectualii, precizează Perry Diss.  

- Partea cu intelectualii nu îi mulţumeşte pe marxişti. 

- Uite ce, spune Perry Diss, domnişoara Peggi Nollett vrea să şocheze. Ea 

şochează cu nişte mâzgâleli. Matisse era deştept şi complex şi violent şi 

controlat şi ştia că trebuie să ştie exact ce face. Ştia că cel mai şocant 

lucru pe care putea să-l spună oamenilor era că arta era făcută ca să placă 

şi ca să fie confortabilă. Fraza aceea a lui despre fotoliu e unul din cele 

mai provocatoare lucruri spuse vreodată despre pictură. Poţi să tencuieşti 

cu bălegar Centre Pompidou de sus până jos şi n-o să şochezi oamenii 

nici a zecea parte cât a făcut-o Matisse spunând că arta e ca un fotoliu. 

Oamenii îşi amintesc de asta cu groază, fără să cunoască contextul…  

- Reamintiţi-mi, spune Gerda Himmelblau.  

- “Visez la o artă a echilibrului, a purităţii, a liniştii, fără subiecte care să 

tulbure, fără agitaţie, ceva care să fie odihnitor pentru toţi oamenii care 

lucrează cu mintea, pentru afacerist ca şi pentru scriitor, ceva care să 

calmeze creierul şi să fie ca un fotoliu moale care îl face să se relaxeze în 

care să-şi lepede oboseala corpului…“  

- S-ar putea construi o argumentaţie perfect onorabilă care să arate că e 

un punct de vedere foarte îngust… spune Gerda Himmelblau.  

- Onorabilă, dar lipsită de pătrundere. Cine înţelege plăcerea, Dr 

Himmelblau? Bătrânii ca mine, care îşi amintesc de vremurile când nu-i 

dureau oasele şi urcau primăvara un deal cu o vioiciune ca roşul din 

“Atelierul roşu”
9
; orbii care şi-au recăpătat vederea şi sunt îmbătaţi de 

culorile copacilor şi ale paharelor de plastic şi de albastrul colosal  al 

cerului. Plăcerea e viaţă, Dr Himmelblau, şi mulţi dintre noi n-o au, sau o 

au prea puţin, sau o dăm peste cap, şi când o vedem în acele albastruri, în 

acele rozuri, în acele portocaliuri, în acel purpuriu, ar trebui să cădem în 

genunchi şi să ne închinăm – pentru că este viaţa însăşi. Cine preţuieşte 

un fotoliu moale? Un om cu cancer al oaselor, sau cineva care a fost 

torturat, da, ei ar trebui să recunoască un fotoliu bun…  

- Şi săraca Peggi Nollett, spune Dr Himmelblau, cum ar putea să vadă 

asta, când ea vrea mai ales să moară?  

- Cineva care ţine morţiş să aducă acuzaţii de viol, sau cum îi zice ea, nu 

poate să fie aşa de dornic să moară. Vrea să-şi savureze triumful asupra 

victimei masculine în agonie. 

                                                 
9 Tablou din 1911 al lui Henri Matisse. 
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- E derutată, domnule professor Diss. Transmite mesaje de tot felul, 

strigăte de ajutor, ameninţări…  

- Opere de artă dezgustătoare…  

- Să ştiţi că n-ar fi de neînchipuit ca într-o zi să… să ia o supradoză şi să 

lase o scrisoare acuzându-vă pe dumneavoastră… sau pe mine… de 

grozăvii, de cruzime, de persecuţie…  

- Dorinţa de răzbunare se cunoaşte imediat. Perfidia şi reaua-voinţă se 

cunosc de la o poştă.  

- Aveţi o încredere neclintită în natura umană. Şi simplificaţi lucrurile. 

Disperarea e a fel de reală ca perfidia, fac corp comun.  

- Amândouă provin dintr-un deficit de imaginaţie.  

- Desigur, spune Gerda Himmelblau. Desigur că de acolo provin. Oricine 

şi-ar putea imagina groaza… durerea… celor care supravieţuiesc unei 

sinucideri… a celor împotriva cărora sinuciderea e comisă… n-ar putea 

s-o ducă la capăt.  

Vocea i s-a schimbat şi ea ştie asta. Perry Diss nu vorbeşte, ci se uită la 

ea, încruntându-se uşor. Gerda Himmelblau, determinată de vreun pact 

pe care l-a făcut cândva cu acurateţea, cu exactitatea, spune: 

- Desigur, când cineva se află în acea stare, a te pune în pielea altora e de 

neconceput. Totul pare clar, simplu, şi îndreptat spre o singură 

consecinţă; mai ai o singură posibilitate…  

Perry Diss spune:  

- Adevărat. Te uiţi în jur şi totul e decolorat, şi limpede, după cum 

spuneţi. Te afli într-o cutie albă, într-o cameră albă, fără uşi sau ferestre. 

Priveşti printr-o apă limpede, nemişcată… poate că seamănă mai mult cu 

senzaţia de a fi prins în gheaţă, în camera albă. Mai ai o singură 

posibilitate. Totul e clar şi simplu şi evident. Exact cum spuneţi. 

Se uită unul la altul. Roşeaţa pielii lui Perry Diss s-a domolit. Se 

gândeşte. Tace.  

Înăuntrul oricăror doi oameni care, la un moment dat, vorbesc civilizat 

despre ceva banal, sau chiar despre ceva complex şi delicat, curge 

simultan un fel de râu întunecat de gânduri trunchiate, de frică ascunsă, 

sau violenţă, sau extaz – sperat sau pierdut – care ţine pasul cu fluxul 

convorbirii şi e ascuns văzului şi auzului. Dar uneori, unul dintre ei, sau 

amândoi, zăresc această mişcare în ei înşişi, sau mai rar, în celălalt, ca 

lunecarea unei cascade într-un râu, ca o picătură în întuneric. Ritmul se 

schimbă, însăşi greutatea aerului e alta, deşi conversaţia curge domol tot 

înainte fără nici o încreţitură la suprafaţă, fără nici un freamăt.  

Gerda Himmelblau s-a întors în nodul de groază tăcută care în ultimii ani 

a crescut în sinele ei cel mai intim ca un cancer. Îşi aminteşte, deşi n-ar 

vrea asta, dar nu se poate abţine acum, de prietena ei Kay, zăcând într-un 

fotoliu greoi de spital acoperit cu muşama, purtând un halat alb de spital 
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legat la spate şi un capot dungat. Kay nu se uită la Gerda. Gura îi e 

încreţită, ochii somnolenţi, de la calmante. Pe halatul alb sunt pete 

roşiatice de sânge proaspăt, în locurile unde oamenii au introdus, 

impreturbabili, ace în Kay. Gerda spune: 

- Îţi aminteşti, joi mergem la concert? 

Iar Kay, cu o voce şovăind cu ostilitate: 

- Nu, nu-mi amintesc, ce concert?  

Ochii îi lucesc, se uită la Gerda şi aiurea, şi e ceva malign şi 

secretos în privirea ei. Gerda a iubit o singură persoană toată viaţa ei, pe 

prietena din şcoală, Kay. Gerda nu s-a căsătorit, spre deosebire de Kay – 

Gerda i-a fost domnişoară de onoare – şi a avut trei copii. Kay era 

liniştită şi cumsecade, interesată de plante, cărţi, prăjituri, de soţul ei, de 

copii ei, de Gerda. Ea era ancora ei de sănătate sufletească într-o lume 

dură. Pe când era tânără, Gerda era de obicei descrisă ca fiind “agitată” şi 

“nesuferită”, ca să o aibă pe Kay Leverett care s-o ţină pe linia e plutire. 

Apoi într-o zi, fiica cea mare a lui Kay s-a spânzurat în magazia tatălui 

ei. Lăsase un bilet în care-i acuza pe colegii de şcoală că o brutalizau. 

Această moarte nu a însemnat imediat moartea lui Kay – lucrurile astea 

sunt mai crude şi mai lente – dar peste ani, durerea fiicei lui Kay a 

devenit durerea lui Kay, şi a omorât-o. Odată i-a spus lui Gerda, care nu a 

auzit, amintindu-şi abia mai târziu: 

- Am dat drumul la gaz şi am stat în faţa focului toată după-amiaza, dar 

nimic nu s-a întâmplat.  

A “căzut” de la o fereastră, când uda florile. Apoi a fost lovită uşor de un 

autobuz, pe stradă. 

- O să ies acum afară şi o să închid ochii, i-a spus lui Gerda, care i-a 

răspuns nu fi prostuţă, nu fi nedreaptă cu şoferii de autobuz. A urmat 

supradoza de codeină, apoi somniferele, strânse grijuliu cu încăpăţânare 

secretoasă. O săptămână mai târziu, Gerda o vedea în fotoliul de spital, 

închipuind adevărata moarte. 

Chinezoaica bătrână strânge tacâmurile, sosul închegat de fasole negre, 

boabele de orez rămase nemâncate şi mazărea rece.  

Gerda şi-o aminteşte cum Kay a spus odată, înainte, când durerea ei 

părea să fie mai intensă şi mai firească, şi probabil era mai mică, mai 

suportabilă într-un fel:  

- N-am înţeles niciodată cum cineva a putut. Şi acum pare aşa clar, 

aproape singurul lucru pe care poţi să-l faci, ştii?  

- Nu, nu ştiu, spuse răspicat Gerda. Nu poţi să faci asta oamenilor, n-ai 

dreptul. 

- Bănuiesc că nu, spusese Kay, dar nu simt aşa. 

- Nu te voi asculta, răspunsese Gerda. Suicidul nu poate fi dat mai 

departe ca o ştafetă.  
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Dar poate. Ea ştie acum. E rândul ei. A flirtat cu camioanele 

greoaie, o siluetă întunecată aruncându-se orbeşte în drum. O dată a luat 

un pumn de pastile şi a aşteptat să vadă dacă se mai trezeşte, ceea ce s-a 

şi întâmplat, aşa că în acea zi şi-a continuat munca conform programului, 

scârbită şi somnoroasă. Ea crede cu adevărat că impulsul e greşit, că 

trebuie să-i reziste. Dar în acelaşi timp e alb, şi limpede, şi simplu. 

Culorile se scurg din lume, şi singura pată care rămâne e mintea ei 

veghind, pe care ar fi uşor s-o şteargă. Şi n-ar mai fi durere.  

Se uită la Perry Diss, care se uită la ea. Ochii lui sunt pe jumătate 

închişi şi are o expresie grijulie şi vigilentă. I-a folosit cu acurateţe 

imaginea ei secretă, camera albă; ei doi au împărţit-o. El ştie că ea ştie, şi 

mai mult de-atât, ea ştie că el ştie. Cum ştie, sau când a descoperit, nu 

contează. A avut o viaţă lungă. Tânăra lui soţie a murit într-un raid 

aerian. În zilele lui de pictor, a iscat scandaluri, cu relaţiile lui cu 

modelele, cu fete respectabile care nu mai fuseseră modele. A fost 

implicat într-un divorţ plin de murdării, ură şi suferinţă. Aproape că a 

fost un pictor aproape important. Aproape. În momentul de faţă, operele 

lui sunt demodate. Rareori e tratat cu seriozitate. La fel ca Gerda 

Himmelblau, şi el poartă înăuntrul lui vreo cameră de gheaţă în care stă 

închipuirea sa a durerii, versiunea lui a binevoitoarei Kay bâlbâindu-se cu 

maliţie într-un fotoliu de spital.  

Chinezul între două vârste aduce o farfurie cu felii de portocală, 

strălucitoare, lucind de suc, încărcate cu săculeţi de forma lacrimilor plini 

de dulceaţă. Când Perry Diss îi oferă portocalele, ea îi vede vechile 

cicatrici eficiente, făcute cu precizie la încheieturile mâinilor. El spune:  

- Portocala e adevăratul fruct al Paradisului, am zis eu întotdeauna. 

Matisse a fost primul care a înţeles portocaliul, nu credeţi? Portocaliu în 

lumină, portocaliu în umbră, portocaliu pe albastru, portocaliu pe verde, 

portocaliu în negru… Am mers să-l văd o dată, ştiţi, după război, când 

locuia într-un apartament din Nisa. Eram plin de speranţă în vremea 

aceea, îl iubeam şi mă înfuria, şi voiam să-l întrec cândva, în curând, pe 

vremea aia când de-abia învăţasem un lucru, două… treabă pe care n-am 

reuşit-o niciodată. Era bolnav pe-atunci, abia trecuse printr-o operaţie 

foarte grea, călugăriţele care aveau grijă de el îl numeau “le ressuscité”.  

Camerele din apartamentul său erau învăluite în întuneric. 

Obloanele erau închise, draperiile – trase. Am fost şocat – credeam că 

locuia în lumină, ştiţi, aceea era ideea pe care mi-o făcusem despre el. I-

am spus-o în faţă, i-am împărtăşit şocul, i-am zis: “O, cum puteţi să 

izgoniţi lumina?” Iar el a spus cu blândeţe, destul de politicos, că era 

posibil să orbească. Se gândea că ar fi mai bine să se familiarizeze cu 

întunericul. Şi apoi a adăugat: “şi oricum, ştiţi, negrul e culoarea 

luminii”. Cunoaşteţi tabloul La Porte noire? Se află în el o femeie tânără 
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aşezată în largul ei pe un fotoliu, într-un neglijeu cu dungi de galben-

lămâie şi cadmiu şi… pe deasupra, o rochie albă cu tuşe de roşu-cardinal 

– părul îi e ocru gălbui şi purpuriu – şi în lateral se află o fereastră şi 

lumina colorată şi în spate, deasupra, o uşă neagră. Apoape nimeni nu 

putea să picteze negrul ca el. Aproape nimeni.  

Gerda Himmelblau muşcă din portocală, gustându-i dulceaţa şi spune:  

- El a scris undeva: "Când lucrez, cred în Dumnezeu.”  

- Cred că a zis şi “Când lucrez, sunt Dumnezeu.” Poate că asta chiar e – 

nu Dumnezeul meu, dar acolo… acolo unde găsesc asta. Am fost educat 

în speranţa că voi ajunge preot, ştiţi. Numai că nu puteam suporta o 

religie care avea corpul unui om torturat atârnat de mâini deasupra 

altarelor ei. Nu, am preferat Dansul.  

Gerda Himmelblau îşi adună gândurile. El continuă: 

- De asta chiar credeam ce spun, când ziceam că… întinsul mizeriei 

practicat de acea tânără insultă ceea ce eu numesc sacru. Ce-i de făcut? 

Nu vreau să… să ne pedepsească prin sinucidere, nici nu vreau să fiu 

văzut ca cineva care trece cu vederea violenţa… lipsa muncii…  

Gerda Himmelblau vede cu ochii minţii faţa lui Peggi Nollett, palidă, de 

culoarea cartofului, privind dintr-o cutie albă cu ochi furioşi, vicleni, 

adânciţi în crăpătura pleoapelor umflate. Ea vede portocale aurii, trupuri 

rozii, o cutie de vioară albastru închis curbată voluptuos, toate într-o 

cameră neagră. Una din ele va trebui să fie lăsată la o parte. Orice ar face, 

formele strălucitoare vor continua să lucească în întuneric.  

- Există o soluţie simplă. Ea vrea, a vrut dintotdeauna, dar Departamentul 

i-a refuzat, un coordonator înţelegător – de exemplu, Tracey Avison – 

care să-i împărtăşească modul de a privi lucrurile, cineva pe care să-l 

intereseze ideologiile politice, şi aşa mai departe, cineva care…  

- Care să-i dea o diplomă şi s-o lase să continue aşa. E o înfrângere.  

- O, da. Totul ţine de cât ne afectează: pe mine, pe dumneavoastră, pe 

Departament. Şi pe Peggi Nollett. 

- Contează foarte mult şi deloc, spune Perry Diss. S-ar putea să vadă 

lumina. Cine ştie?  

Părăsesc restaurantul împreună. Perry Diss îi mulţumeşte 

doamnei Dr Himmelblau pentru mâncare şi pentru compania dumneai. În 

sinea ei e tulburată. S-a petrecut ceva cu spaţiul ei alb, cu gheaţa 

dinăuntrul ei, ceva ce nu prea înţelege. Perry Diss se opreşte lângă vitrina 

care conţinea homarul, crabii şi scoicile – acestea din urmă cu siguranţă 

moarte acum, acoperite de pelicula irizată a putrefacţiei iminente. 

Homarul şi crabii sunt încă vii, şuierând tot mai încet, bolborosind, 

mişcând picioruşele, antenele, ochii smălţuiţi. Înăuntrul toracelui şi al 

craniului, Gerda Himmelblau simte, într-un fel, durerea străină a cărnii 
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acvatice contractându-se în interiorul unui exoschelet. Se uită la homar şi 

la crabi observând distantă pierderea luciului, atenuarea culorii.  

- Mi se pare absolut îngrozitor, spune Perry Diss. Şi în acelaşi timp, exact 

în acelaşi timp, mă doare-n cot, ştii?  

- Ştiu, spune Gerda Himmelblau. Chiar ştie, cu cruzime, imperfect, 

voluptuos, cu claritate. Muzica ambientală începe din nou: 'Oh what a 

beautiful morning. Oh what a beautiful day.' Se înalţă pe vârfuri, cu un 

gest pe de-a-ntregul necaracteristic, şi sărută obrazul fin al lui Perry Diss.  

- Mulţumesc, zice ea, pentru tot.  

- Ai grijă de tine, spune Perry Diss.  

- O, o să am, spune Gerda Himmelblau, voi avea grijă. 

 

Traducere de Cătălin Ţăranu 
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PREMIILE USR FILIALA IAŞI PENTRU 

CĂRŢILE APĂRUTE ÎN ANUL 2010  
 

Joi, 20 octombrie 2011, la sediul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România 

a avut loc ceremonia de acordare a Premiile USR Filiala Iaşi pentru cărţile 

apărute în anul 2010.  

Juriul format din Mircea A. Diaconu (preşedinte), Adi Cristi, Constantin 

Dram, Emil Nicolae şi Antonio Patraş (membri) a hotărât acordarea 

următoarelor premii: 

 

POEZIE: Adrian Alui Gheorghe – Paznicul ploii, Editura Limes – 2010 

 

PROZĂ: Nichita Danilov – Ambasadorul invizibil, Editura Polirom, 2010 

 

CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ, ESEU: 

Valentin Talpalaru – Academia de la Suceava şi schoala latină de la Cotnari, 

Editura Opera Magna, 2010 

Oltiţa Cântec – Hermeneutici Teatrale, Editura Niculescu, 2010 

 

PUBLICISTICĂ: Constantin Hrehor, Dimitrie Vatamaniuc – Convorbiri sub 

scară cu îngeri, Editura Timpul, 2010 

 

TRADUCERI: Petruţa Spânu, Camille Lemonir – Bărbatul îndrăgostit, 

Editura Fides, 2010 

 

DEBUT: Isabel Vintilă – Gellu Naum, Editura Timpul, 2010 

 

Juriul a acordat două premii speciale „JUNIOR” pentru încurajarea tinerilor 

autori, astfel: 

Elleny Pendefunda – Răsărit de curcubee, Editura PrincepsEdit 

Cassandra Corbu – Amuzament pentru singurătatea primordială, Editura 

PrincepsEdit 

 

De asemenea, în urmă hotărîrii Comitetului Filialei – în şedinţa din 15 

septembrie 2011 –,  

au fost acordate şi următoarele premii: 

PREMIUL DE EXCELENŢĂ: Constantin Arcu, Ştefan Avădanei şi  

Eugen Dimitriu 

PREMIUL „NICOLAE GANE”: Constantin Simirad 

PREMIULUI OPERA OMNIA: Nicolae Turtureanu. 

 

Cassian Maria SPIRIDON 

Preşedinte USR Filiala Iaşi  
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Premiile Festivalului naţional de poezie “Nicolae 

Labiş”, ediţia a 43-a, septembrie, Suceava, 2011 
 

Juriul format din Mircea Martin (preşedinte), Alexandru Cistelecan, 

Adrian Dinu Rachieru, Mircea A. Diaconu şi Vasile Spiridon a acordat 

următoarele premii:  

 

Marele premiu “Nicolae Labiş” 

şipremiul revistei “Vatra”: 

Radu Niţescu (Bucureşti); 

Premiul I şi Premiul revistei 

Viaţa Românească: Roxana 

Diana Baltaru (Suceava); 

Premiul II şi Premiul revistei 

Timpul: Mihai Ionuţ Ologu 

(Vulcan, Hunedoara); Premiul 

III şi Premiul revistei Dacia 

literară: Miruna Ştefana Belea 

(Ulmi, Dâmboviţa); Premiul 

special “Nicolae Labiş” oferit 

de Primăria Sectorului 2, 

Bucureşti şi Premiul revistei 

Convorbiri literare: Andreea 

Teliban (Suceava) ; Premiul 

revistei Bucovina literară: 

Alexandra Alina Negru 

(Suceava); Premiul revistei 

Poesis: Sînziana-Maria Stoie 

(Braşov); Premiul revistei 

Poezia: Andra Iordache (Vatra 

Dornei); Premiul revistei 

Ateneu:Oana Văsieş (Bistriţa 

Năsăud); Premiul revistei 

Hyperion: Alexandru Văsieş 

(Bistriţa Năsăud) ş.a.  
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Premiul revistei CONTA la cea de a 

43-a ediţie a Festivalului „Nicolae 

Labiş”, 

Suceava, septembrie 2011 

 

 

 

 

Deniz Otay 
 

terminus 
 

mi-ar plăcea să stăm uneori 
întinşi şi sub noi să fie un câmp 
cu zăpadă moale strecurându-ni-se 
până la oase 
 
iar eu să zac aşa lângă tine 
fără turbulenţe erotice 
fără să te ating 
imaginându-mi o teribilă înstrăinare 
eu doar să zac 
fără să te ating 
 
să aud doar muzica aceea 
persistându-ţi în venă şi 
închizând ochii să simt cum mă apropii 
 
şi prăbuşi-s-ar pe pieptu-mi puhoiul de lavă 
ce-ţi iese pe gură când 
încerci s-aduci muzica aceea diafană mai aproape 
printre buze 
şi dezgheţa-s-ar tot câmpul peste care zacem 
şi peste noi nimic să nu mai plutească 
 
iar tu gândindu-te la înstrăinarea aceea 
ca la o moarte subită 
până la piele să mă atingi 
să aud muzica ce vuieşte sub câmpul nostru nins 
 
şi să afli despre moartea aceasta 
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doar cu cinciminuteinainte 
şi să nu mă poţi urni de sub bucata mea de câmp 
ca înainte de un accident 
şi buzele tale lipite cu lavă 
neputându-mi vorbi despre accident 
să cânte muzica aceea mai departe 
şi ea să se apropie când 
peste mine trece îngheţul 
 
iar tu să vezi ruinele rămânând peste mine 
şi eu îngropându-mă între ele senină 
îţi spun că asta e casa noastră din zăpadă moale 
unde nimic greoi nu poate să apese 
 
nori mari de praf peste inima ta ce 
se sufocă înăuntru 
şi eu spălându-te cu grijă sub zăpadă 
prăbuşindu-mă peste pieptul tău 
şi peste noi mai departe îngheţul 
 

 

când toate se sfârşesc 
 
poezia, poezia 
 
se cântă în nopţile dormite sub poduri 
cu oamenii nocturni şi javrele lor înfometate 
pe când boemia atârnă în luminile crâşmelor subterane 
 
poezia, poezia 
 
în azilurile de nebuni pe sub cămăşile de forţă 
răspândind adânci mirosuri de clor şi demenţă 
şi aşteptarea pândind izolată fonic 
 
poezia, poezia 
 
dar cine să-ţi vindece rănile când 
fronturile lor sunt morminte mai mari ca ale noastre 
şi de sub pământ nici unul n-o să se mai ridice 
 
poezia, poezia 
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dar în mine nu mai e loc de pământ şi de ape 
ce se răstoarnă printre viscere 
şi în ce fiinţă ar putea să încapă 
atâta moarte 
 
poezia, poezia 
 
cu mâinile pline de lut ei te îngroapă 
sub blocurile lor şi-ţi dau târcoale 
pe la primăverile poeţilor şi 
nimeni, dar nimeni nu mai are habar 
unde să te caute 
 
dragă prietenă, 
poţi să zaci fără ruşine cu capul căzut pe umărul meu 
fără să numeri zilele de boală 
până la miezul nopţii în care 
se dă drumul luminii din cer 
şi ce haos atunci când 
cetele de sinucigaşi ies pe străzi 
în faţa autobuzelor a focurilor de arme 
şi ţin de mână condamnaţii la moarte 
 
poezia, poezia 
 
dragă prietenă, 
eu merg în noaptea asta la 
ritualul spălării păcatelor şi sufletelor de peste an 
tu ţine capul plecat până trece de tine 
nebunia lor şi spune mereu crezul nostru -  
 
poezia, poezia 
 
când toate se sfârşesc mă întorc după tine 
eu mereu mă întorc 
mă întorc după tine 
 

8 luni de poeme pentru radu 
 
dar încă nu l-am învăţat să îmi atingă inima 
măcar aşa ca o strângere de mână/ ca un mesaj 
pe robot atunci când sunt plecată din oraş. sau 
poţi să te lipeşti de inima mea 
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când sunt întoarsă cu spatele 
şi să nu îţi mai fie ruşine dacă te văd 
(uite cum mă lipesc eu cu burta de ciment 
pe frigul ăsta ca şi când aş lua pulsul oraşului) 
 
am întâmpinat iarna cu sânii goi şi  
de la prima lăsare a frigului peste ei s-a aşezat 
o frică aproape palpabilă 
peste ei şi-au trecut mâinile orbii 
să ştie dacă mai e ceva 
de înviat 
 
în cameră aerul negru se loveşte uşor 
de pereţi pe când lipsa intimităţii devine 
tot mai puţin deranjantă. 
lucrurile mele ca de obicei împachetate lângă uşă 
pentru că de la tine sunt mereu 
gata să plec/ altfel niciun drum nu ar fi 
suficient de lung ca să mă pot întoarce acolo unde 
mirosul amestecat de mâncare şi de somn şi 
de dragoste stătută mă loveşte de la intrare 
ca un glonte ce-mi rămâne în piept 
câte o săptămână 
  
numai radu tace şi mâinile lui împreunate  
nu vor să atingă nimic 
nu vor să se joace cu fetiţa care 
îl pândeşte pe după uşă de ore întregi şi 
rochiţa ei aşteaptă tot mai departe de pământ 
să fugă cu radu de 
frig şi de frică şi de câinii din livezi pentru că 
 
nu ştiu de câte crime e nevoie  
ca să te scot din camera ta în care nimeni nu mai scrie/ 
ca să mă pot întoarce acasă 
 
 
poemele atârnă tot mai greu în pântece 
ca un fetus în 8 luni care nu mai poate să aştepte. 
tu nu mă vrei şi atunci 
sub inima mea sunt livezi şi livezi îngheţate 
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Litera-Tura-Vura 
 

Dar cu Brâncuşi ce aveţi…? 
 

     Încă de anul trecut poetul 

Laurian Stănchescu declara că va 

face demersuri pentru aducerea 

osemintelor lui Constantin 

Brâncuşi în ţară, pentru a fi 

reînhumat la Hobiţa: "Vom 

organiza acest demers cultural în 

toată ţara, iar în primăvară vom 

pleca pe jos de la Craiova spre 

Paris”. Zis şi făcut, poetul 

Laurian Stănchescu a plecat, pe jos, spune el, la Paris. Unde a şi ajuns în 

această toamnă. Amănuntele se găsesc risipite în presa vremii noastre.  

     De ce e aşa de hotărît Laurian Stănchescu să-l smulgă pe Brâncuşi din 

pămîntul francez, acolo unde a prins, încă din timpul vieţii, rădăcini 

temeinice? Citat din presă: „Poetul român spune că prin demersul său nu 

face altceva decît să urmeze ultima dorinţă a marelui Brâncuşi care, 

înainte de a muri (16 martie 1957) ar fi spus unui preot că este nefericit 

că va fi înmormântat într-o ţară străină.” Într-adevăr, solid argument, 

acest „ar fi spus” ...!   

     Un grup de parlamentari români, vreo 31 de bucăti, a semnat „o 

scrisoare deschisă” de susţinere a acestui demers. O stare de emoţie 

contagioasă a fost transmisă pe internet, mai mulţi români au crezut de 

cuviinţă că Brâncuşi trebuie să fie reînhumat la Hobiţa. Şi adus, eventual, 

în cîrcă, într-o duioasă procesiune cu pedestraşi români obosiţi, dar 

mulţumiţi...! 

     În timp ce poetul Laurian Stănchescu se străduie să ajungă pe jos la 

Paris, bătînd la tot felul de porţi, în timp ce acei 31 de parlamentari 

români semnează scrisori deschise adresate nimănui, iată ce citim pe 

internet, un articol cu un titlu sugestiv: „Casa memorială Constantin 

Brâncuşi, o replică uitată de autorităţi şi ocolită de turişti. Cea 

originală e coteţ de raţe şi porci”. Şi mai departe: „Considerat de criticii 

de artă din lumea întreagă cel mai important sculptor al secolului XX, 

Constantin Brâncuşi pare să fie dat uitării chiar la el în ţară. Tot mai 

puţini turişti trec pragul casei memoriale, aflată în Hobiţa, satul natal al 

artistului. Casa memorială Constantin Brâncuşi se află în partea de 

nord-vest a judeţului Gorj, în satul Hobiţa. Poarta înaltă de la intrarea 

în curtea locuinţei seamănă cu cea din vederi sau din fotografiile care 

pot fi accesate pe internet. Peisajul de dincolo de gard însă nu mai este 
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deloc acelaşi. Iar lucrările de reabilitare nu par să fie o prioritate. Prea 

puţini oameni mai sunt interesaţi să conserve patrimoniul cultural al 

României. De aceea, şi numărul vizitatorilor scade simţitor. Surprinzător 

sau nu, casa din lemn care găzduieşte Muzeul memorial Constantin 

Brâncuşi nu este autentică. Ea a fost montată pe locul actual în 1968, 

folosindu-se o casă asemănătoare, bine conservată. Cea reală, aflată în 

stare avansată de degradare, se găseşte la o distanţă de aproximativ 70 

de metri de muzeu şi a devenit coteţ pentru raţe şi porci. Localnicii 

recunosc să nimeni nu-şi dă interesul ca numele lui Costantin Brâncuşi 

să rămână viu în memoria oamenilor. Ce este mai trist este faptul că 

românii se arată tot mai puţini interesaţi să viziteze această casă.” 

     La ce bun, atunci, tot travaliul unor români verzi-verzulii de a-i aduce 

lui Brâncuşi osemintele în ţară? Îl ştiu mai în siguranţă pe Brâncuşi, chiar 

mort, la Paris, decît adus în ţară, să-i administreze memoria vreun primar 

de-al zilelor noastre …! A rămas celebru discursul sec al lui Brâncuşi, la 

prima întoarcere de la Paris la Târgu Jiu: “Cînd am plecat v-am lăsat 

săraci şi proşti; acum, după douăzeci de ani, vă găsesc şi mai săraci şi 

mai proşti!”. Şi de atunci au mai trecut atîţia ani! E înmormîntat la Paris, 

în celebrul cimitir Montparnasse? Avem şi noi nişte neamuri mai 

însemnate în lumea bună, nu trebuie să băgăm totul, de-a valma, în 

talmeş-balmeşul naţional …! Cînd m-am dus la Paris, am căutat 

mormîntul lui Brâncuşi şi am fost mîndru; cînd m-am dus la Hobiţa, am 

căutat casa lui Brâncuşi şi mi-a fost ruşine. (AAG) 

 

Gala Poeziei Româneşti. „Lista lui Manolescu” 
 

Din jurnalul/blogul lui Liviu Ioan Stoiciu. Sâmbătă, 19 noiembrie 

2011. Sunt impresionat și acum de Gala Poeziei Contemporane – de la 

care m-am întors acasă întârziat, mă și tem să mă gândesc. Totul a fost 

ca-n povești – aula mare a Ateneului bucureștean arhiplină! Ați citit bine, 

arhiplină, la Gala Poeziei Contemporane! N-am pomenit de când sunt. 

De când am sosit la Ateneu, cu jumătate de oră înainte de a începe Gala, 

afară, în fața intrării în Ateneu era o coadă neverosimilă cotită, pe mai 

multe rânduri, care ajungea până pe alei și trotuare… Nu-mi dau seama 

cum a fost posibil să vină atâta public, Nicolae Manolescu a mulțumit la 

final lui Gabriel Chifu, mâna lui dreaptă la Uniunea Scriitorilor. Sincer, 

jos pălăria! Prima ediție a Galei Poeziei Contemporane a fost un succes. 

O sărbătoare a sufletului românesc. Și le mulțumesc organizatorilor că m-

au trecut pe listă. 

     „Lista lui Manolescu” – cei ce au citit din poezia lor pe scena mare a 

Ateneului la această Gală (cu siguranță pentru mine va fi de neuitat; eu în 

general fac o plecăciune în fața poeților adevărați, îi consider aleși ai 
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sorții, chiar dacă n-o duc bine; atunci când mă primesc în rândurile lor, 

mă simt onorat). Înainte de a reda numele de pe această listă, să subliniez 

recitalul îndelung aplaudat al lui Ion Caramitru, total dezinhibat – a 

început, invitat de N. Manolescu (moderatorul Galei), cu Nichita 

Stănescu și a încheiat cu Marin Sorescu. Au citit („Lista lui Manolescu”, 

o redau după intrarea în scenă, invitați la microfon de N. Manolescu) la 

Gală: Ana Blandiana, Mihail Gălățanu, Teodor Dună, Ion Mureșan, 

Horia Gârbea, LIS, Ioana Nicolaie, Dinu Flămând, Nora Iuga, Leo 

Butnaru, Daniel Bănulescu, Emil Brumaru, Mircea Dinescu, Adrian 

Popescu, Traian T. Coșovei, Nichita Danilov, Robert Șerban, Vasile Dan, 

Varujan Vosganian, Florin Iaru, Ioan Es. Pop, Aurel Pantea, N. 

Prelipceanu, Adrian Alui Gheorghe, Marta Petreu și Gabriel Chifu – 26 

de poeți. (….) A început Nicolae Manolescu: “Trebuie să-mi schimb 

cuvântul introductiv, în care mă plângeam că sala e goală fiindcă poezia 

nu-și mai găsește nici un rost în societatea de azi. Sunt contrazis de 

prezența dumneavoastră, sala e arhiplină, nu mai am ce să spun… Gala 

de azi a fost făcută în ideea de a auzi și vocile poeților în cetate, care se 

aud tot mai rar. La ce bun poezia, își pun deja foarte puțini această 

întrebare, majoritatea o ignoră – de parcă poezia n-ar fi bună de nimic. 

Avem nevoie cu adevărat de poezie? Cei ce spun nu, o spun din surzenie, 

ei cred că vocea poeziei nu există, de fapt – să-i compătimim împreună, 

ei nu știu ce pierd. Poezia spune pe limba ei ce nici o altă limbă n-o 

poate spune, mesajul poetic e unic, foarte personal și misterios, poetul ne 

spune ceva esențial… Îi vom asculta în această seară, la Gală, pe cei 
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câțiva foarte buni poeți, pe unii i-ați învățat în manuale. Dar nu toți cei 

buni sunt prezenți la această Gală, lista mea nu e infailibilă, iar dacă n-

or să vă placă, să veniți să-mi spuneți la sfârșit…”. La final, Nicolae 

Manolescu a subliniat că e în continuare profund impresionat de numărul 

copleșitor de spectatori prezenți la o Gală a Poeziei și le-a mulțumit din 

toată inima tuturor (inclusiv invitaților săi poeți, care au citit pe scenă). 

„Mă bucur că am putut auzi aici Vocea Poeziei”. Gala Poeziei s-a 

transmis în direct pe Radio România Cultural și pe 1 decembrie se va 

transmite pe postul național de televiziune. Emoțiile au fost mari – unii 

dintre cei ce au citit s-au bâlbâit (eu am reluat un vers), altora le tremura 

atât de tare hârtia sau cartea de pe care citeau, că au renunțat să ducă la 

capăt poemul… Vă rog să mai rețineți că s-a ținut secretă Lista lui 

Manolescu la Gala Poeziei Contemporane până azi (eu n-am aflat-o decât 

văzând cine urcă pe scenă), nu e greu de înțeles de ce. Avem o viață 

literară grea.(…).  

 

Provincia fără frontire şi fără speranţe 
 

         În revista „Hyperion”, numărul 10-12 din 2011, Gellu Dorian are o 

viziune dramatico-lucidă asupra a ceea ce înseamnă eşuarea în provincie: 

“Eminescu nu ar fi putut fi ceea ce a devenit dacă ar fi rămas la 

Botoşani. Ar fi fost un simplu funcţionar pe la primărie, pe unde şi-a şi-

nceput prima lui slujbă de care a fugit cum a auzit de prima trupă de 

teatru care a venit prin zonă. Ar fi versificat şi şi-ar fi trecut numele 

printre atîţia uitaţi de timp. Revenirea lui la Botoşanii în care s-a născut 

a fost sporadică şi de cele mai multe ori fără prea mari plăceri. Ba chiar 

ultimele prezenţe la Botoşani l-au intristat peste măsură, refuzîndu-i-se 

pensia cerută de un consilier care a simţit marea lui valoare, văzind în 

1887 oraşul natal în flăcări, ştergind şi ultimii lui paşi pe aici. Iorga, ce 

să mai vorbim, de asemenea ar fi fost un profesor de istorie care şi-ar fi 

înecat supărările prin bodegile din oraş, cum şi acum fac alţi profesori 

fără un prea mare orizont de aşteptare. Enescu, un biet lăutar sau 

filarmonist, şi el cîntînd, pentru a-şi rotunji veniturile, pe la diverse 

svainvarale şi chindii”. Nasol! 

 

Metode pentru a învinge un popor, fără lupte 
 

     Un text primit pe e-mail de la Paris, de la dl. Dan Culcer, merită o 

recitire. E vorba de un fragment semnat de Sun Țzî (722-481 î.e.n.), 

autorul lucrării de strategie militara ,,Arta războiului”, care propunea un 

șir de metode prin care un popor ar putea fi învins înainte să fie scoasă 

sabia din teacă. 
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„Discreditați tot ceea ce merge bine în țară. 

Implicaţi reprezentanţii claselor conducătoare în afaceri dubioase! 

Distrugeți-le reputația şi, la momentul potrivit, supuneți-i disprețului 

propriilor concetățeni! 

Utilizați creaturile cele mai ticăloase și mai abjecte! 

Răspândiţi discordia şi conflictele între cetățeni! Întărâtați-i pe tineri 

contra bătrânilor! 

Ridiculizaţi tradiţiile adversarilor! Discreditați-le luminătorii de 

conștiință! 

Perturbaţi, prin orice mijloace, aprovizionarea! 

Slăbiţi voința luptătorilor prin cântece şi imagini senzuale! 

Dați-le fete pentru a le lua mințile, dar şi jad şi mătase pentru a le stârni 

ambițiile! 

Fiți generoși în promisiuni şi recompense pentru informații! 

Infiltrați-vă peste tot spionii. Bazați-vă pe trădători! 

Faceți-l pe adversar să creadă că mai există o posibilitate de a se salva! 

Apoi, LOVIŢI!”. 

     Mărunţei chinezii, dar dau idei.  

 

Zilele „Daniil Sandu Tudor”, ediţia a III-a 
 

    În perioada 27-29 

octombrie s-a desfăşurat 

la Schitul Cărbuna de pe 

lîngă Mănăstirea Neamţ 

şi la Seminarul Teologic 

“Veniamin Costachi” 

manifestarea “Zilele 

Daniil Sandu Tudor” 

(ediţia a III-a), sub 

patronajul Direcţiei 

pentru Cultură a Judeţului 

Neamţ şi a Asociaţiei 

Culturale Conta. Temele 

în discuţie au fost: personalitatea şi jertfa părintelui Daniil Sandu Tudor, 

iniţiatorul “Rugului aprins”, amplă mişcare de reînviere a spiritului 

naţional şi creştin din perioada interbelică, ucis în închisoarea de la Aiud 

şi “Modelul Rugul aprins în contemporaneitate”. În sala de conferinţe a 

Seminarului teologic “Veniamin Costachi” de la Neamţ, în prezenţa unui 

public numeros, au susţinut comunicări, printre alţii: Ioan Pintea, Adrian 

Alui Gheorghe, Adrian G. Romila, prof. Vasile Nechita de la Institutul 

Teologic de pe lîngă Universitatea “Ovidius” din Constanţa, preot. 
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Dumitru Păduraru (de la Radio Trinitas din Iaşi), preot Ioan Mihoc, 

director al Seminarului teologic “Veniamin Costachi”, Teodora Stanciu 

(Radio România Cultural), Gheorghe Simon. Părintele Elefterie 

Păduraru, egumen al Schitului Cărbuna, a evocat personalitatea lui Daniil 

Sandu Tudor căruia i-a fost ucenic la Mănăstirea de pe Rarău. 

Cantautorul Florin Săsărman a adus de la Bistriţa Năsăud pricesne şi 

cîntece pe versuri de Vasile Voiculescu, Radu Gyr şi Nichifor Crainic. 

   Au fost lansate volumele “Semnele vremii noastre. 7 întîlniri cu 

părintele Iustin Pârvu”, semnat de Adrian Alui Gheorghe şi “Războiul 

sfînt pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi ţinutului Herţa 

(1941). Contribuţii nemţene” de prof. Gheorghe Radu şi a fost vernisată o 

expoziţie de pictură religioasă cu lucrări realizate de maicile de la 

Mănăstirea Miclăuşeni.  

   Au fost decernate premiile “Daniil Sandu Tudor” scriitorului Ioan 

Pintea pentru întreaga operă literară şi pentru contribuţia la promovarea 

operei lui N. Steinhardt şi cantautorului Florin Săsărman pentru albumul 

de muzică folk “Muchia de cuţit” realizat, în cea mai mare parte, pe 

versuri care evocă drama societăţii şi spiritualităţii româneşti în perioada 

închisorilor comuniste. Au mai primit premii pentru “contribuţia la 

promovarea valorilor creştine în creaţia literară şi în activitatea de 

educare a generaţiilor tinere” scriitorii şi profesorii Adrian G. Romila, 

Gheorghe Simon, Nicolae Sava, Teodora Stanciu, Oana Georgiana 

Enăchescu, Gheorghe Radu, Ioan Mihoc. Manifestarea a fost completată 

cu un pelerinaj la mănăstirea Râşca din judeţul Suceava, acolo unde 

vieţuiesc doi călugări afirmaţi cîndva ca scriitori “douămiişti”, Adrian 

Urmanov şi Andrei Peniuc, recomandaţi călduros şi susţinuţi de 

regretatul critic Marin Mincu şi care, de aproape şapte ani, sînt cunoscuţi 

sub numele de monahi Serafim şi David. Au susţinut manifestarea 

Instituţia Prefectului Neamţ şi Primăria comunei Vînători. De reţinut 

faptul că pictorul Dumitru Bezem a oferit o lucrare pentru unul dintre 

premianţi. Ca o concluzie a manifestării, reţinem din cuvîntul preotului şi 

scriitorului Ioan Pintea: “La Neamţ, aici unde este polul credinţei 

creştine, rodesc continuu cuvîntul şi rugăciunea”. (Rep) 

 

Viaţă la mişto 
 

     Goana după superficial, şuşă, a atins cote nebănuite. Nimic din ce-i 

serios, constructiv, pozitiv nu mai contează. Nimeni nu mai crede în 

muncă. Muzica a fost înlocuită cu un surogat de muzică. Cărţilor serioase 

le-au luat locul cărţi cu coperţi frumoase dar cu conţinut subcultural, 

infect. Filmele de idei au fost înlocuite cu filme de doi bani, cu 

agresivităţi peste limita suportabilului. Omul nou, omul şuşă, omul 
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gregar, omul debilizat sufleteşte este pe cale de "edificare" în societatea 

noastră. Cel care munceşte, care are pasiuni, idei, e privit ca un 

retardat… social. Concurează la acest lucru politicile sub-culturale ale 

ministerelor, presei, televiziunilor…  

     Să zicem că Bombonel Pazvante, român verde, a primit Premiul 

Nobel pentru medicină deoarece a descoperit medicamentul miraculos 

care vindecă puşcheaua de pe limbă. Primul care a aflat acest lucru a fost 

un ziarist de la "Buciumul naţional" care a tras un articol pentru prima 

pagină, cu poze ale premiatului de cînd şedea pe oliţă şi visa la destinul 

puşchelei. Şeful de secţie "ştiinţă, cultură, sănătate" de la ziar a reflectat 

adînc apoi a trecut articolul cu premiantul Nobel în pagina doi, pe prima 

pagină a intrat un viol, cu poze din timpul faptei. Redactorul şef s-a 

scărpinat sub pălărie, a luat reportajul cu premiantul şi l-a dus în pagina a 

patra şi în locul lui, pe două pagini, a trecut un senzaţional articol despre 

un congener de-al nostru care a cîştigat un record judeţean la mîncat ouă 

crude. Directorul ziarului a cetit reportajul cu medicamentul contra 

puşchelei premiat şi l-a considerat, normal, neatractiv, aşa că l-a mutat în 

pagina a şasea, în paginile patru şi cinci a intrat un material despre un 

măgar care zbiera muzical în piaţa centrală. Patronul ziarului, cunoscutul 

om de afaceri în domeniul şireturilor de slip pentru casele de modă, 

trebuia să bage urgent nişte reclamă pentru gogonele murate, l-a rugat un 

prieten, aşa că a mutat toate materialele din paginile şase şi şapte în 

paginile opt şi nouă. Aici a intrat şi reportajul despre premiantul Nobel. 

Şi chiar în ultima clipă, cînd ziarul trebuia s-o ia spre tipar, au venit şi 

rezultatele de la un concurs de alergare pentru melcii de grădină, ceva 

extrem de spectaculos după care lumea leşină de plăcere. Directorul 

ziarului trebuia să se decidă ce să scoată şi, cu tot regretul, a eliminat 

reportajul despre laureatul Nobel. "Lasă, asta o putem băga şi mîine, că 

doar nu-i mai ia nimeni premiul înapoi. Şi apoi, cine-i acest Bombonel 

Pazvante, ce aşa mare lucru că a luat premiul Nobel, că doar n-o fi ăsta 

mai important, pentru cititorii noştri, decît un premiu la concursul de 

pieptănături pentru căţeii de rasă…!".  Nu-i aşa că realitatea noastră e 

mişto? (Alfred Nobeli) 
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Un calendar al personalităţilor din Neamţ 

(restrâns) 
realizat de prof. Constantin Tomşa 

 
 
OCTOMBRIE  

 
■ Octombrie 1995 – Se editează Caietele de la Durău, publicaţie literară, apărută în 

Neamţ (de la nr. 1/10. 1995 până la nr. 6/ 09. 1998), din iniţiativa unui grup de scriitori, 

care au alcătuit şi colectivul de redacţie: Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Radu 

Florescu, Doina Popa, Nicolae Sava, Cassian Maria Spiridon şi Liviu-Ioan Stoiciu. 

■ 1/1938 – n. Miluţă Th. BORTĂ, la Balcani, Bacău. Şcoala Pedagogică „Gheorghe 

Asachi”, Piatra-Neamţ, Facultatea de Filozofie, Iaşi, doctor în filozofie. Carieră 

didactică: în învăţământul liceal la Bacău inspector şcolar. Carieră politică: 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău. Debut publicistic în „Gazeta 

Învăţământului” (1966), editorial cu vol. „Cultură şi filozofie” (1998). Colaborări: 

„Ateneu”, „Tribuna Şcolii”, „Revista de Pedagogie”, „Analele Institutului de 

Învăţământ Superior” (Bc.) ş. a., folosindu-se şi de pseudonimul Emil Tăzlăoanu. Cărţi: 

„Cultură şi filozofie”, „Locul filozofiei în cultura contemporană”,; „Filozofia în pragul 

mileniului III”, „Istoria religiilor” (curs), (colab.), „Prelegeri de istoria religiilor, I.”; 

„Istoria ideilor şi doctrinelor politice”. 

■ 2/1892 – n. Ilie Creţulescu, la Piatra-Neamţ (d. 30. 11. 1971). Şcoala Primară de 

Băieţi Nr. 1, din urbea natală, Liceul „Petru Rareş”, de unde s-a transferat la Ploieşti 

(24. 09. 1905). Şcoala Militară de Infanterie, Bucureşti. Participă la diverse campanii în 

Primul Război Mondial. În 1921, a fost trimis la Şcoala Superioară de Război, după 

care a lucrat în Marele Stat Major, apoi ca ataşat militar la ambasadele din Belgrad şi 

Paris. În 1939, prefect al Judeţului Neamţ. Ajunge la gradul de general de brigadă şi, 

după 1944, preia comanda Diviziei 13 de Munte, cu care contribuie la eliberarea 

Transilvaniei, Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei. Decorat de români, sovietici, 

iugoslavi şi cehi. Face parte din guvernul C. Rădulescu (subsecretar de stat).  

■ 2/1963 – n. Mircea A. Diaconu, la Boroaia, Suceva. A copilărit şi a absolvit şcoala 

primară în satul Orţeşti, Drăgăneşti, Neamţ. Liceul „Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ 

(1982), Facultatea de Filologie, Suceava (1986). Profesor la Odorheiu Secuiesc şi 

Suceava, apoi la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Doctor în filologie 

(1998). Membru al U. S. R. (1998), vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni 

(din 1996), redactor-şef al Revistei „Bucovina literară” (1997-1998) şi, din 2000, al 

Revistei Academice „Meridian Critic”. Din anul 2008, este decan al Facultăţii de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării a aceleiaşi Universităţi. Distins cu Meritul Cultural în Grad de 

Ofiţer acordat de Preşedinţia României (2004). Volume (1997-2008): „Poezia de la 

«Gândirea»”; „Mircea Streinul, Viaţa şi opera; „Instantanee critice. Din timpul iluziei”; 

„Mişcarea «Iconar». Literatură şi politică în Bucovina anilor ‟30”; „Feţele poeziei”; 

„Cezar Baltag”; „Constantin Ciopraga. 85 de ani”; „Poezia postmodernă”; „Ion 

Creangă. Nonconformism şi gratuitate”; „Studii şi documente bucovinene”; „La sud de 

Dumnezeu. Exerciţii de luciditate”; „Atelierele poeziei”; „Calistrat Hogaş. Eseu 

monografic”; „Cui i-e frică de Emil Cioran?” ş. a. 

■ 8/1858 – n. Petru Th. Missir, la Roman, într-o familie de negustori. Liceul Naţional 

din Iaşi; Facultatea de Drept din Viena. Membru, secretar al Societăţii „România Jună”. 

Continuă studiile la Berlin (din 1876). Doctor (1879). Din 1890, membru al „Junimii”. 

Profesor la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti. Redactează Revista „Era nouă” (1889-
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1990), în comitetul de redacţie al „Revistei Române”, alături de M. Dragomirescu, P. P. 

Negulescu şi C. Răsulescu-Motru. În 1913, trece la Partidul Conservator, gruparea Take 

Ionescu. În 1926, este ales membru onorific al Academiei Române. Rămâne ca unul din 

ideologii reprezentativi ai celei de a doua generaţii junimiste. A polemizat cu C. 

Dobrogeanu-Gherea, combătând ideile socialiste. Scrieri: „Ştiinţe şi arte. România 

viitoare”, 1881; „Poezii” de Al Macedonski, 1883; „Foarte puţine cuvinte d-lui Al. A. 

Macedonski”, 1883; „Din literatura periodică”, 1884; „Coarde sparte, versuri, de T. G. 

Djuvara, 1885; „Fenomenul social. Omagiul lui Titu Maiorescu”, 1900. 

■ 10/1937 – n. Gheorghe Blaga (d. 30. 04. 2006). Profesor de limba franceză şi 

inspector şcolar. A condus peste un deceniu Revista „La Tazlău”, ce a apărut, în satul 

lui I. I. Mironescu (40 de numere) şi în jurul căreia, a adunat numeroşi colaboratori din 

judeţ şi din ţară. A colaborat la publicaţii din Neamţ („Ceahlăul”, „Apostolul”, 

„Asachi”, „Monitorul de Neamţ” „Realitatea”)  şi din ţară.  

■ 10/1955 – n. Dinu Huminiuc, la Strunga, Iaşi. Liceul de Artă din Iaşi şi Institutul de 

Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj (1977-1979), după care s-a stabilit la Piatra-

Neamţ. Expoziţii de grup şi personale: Cluj, Alba-Iulia (1977), Piatra-Neamţ (1985). 

Colective: Galeria Municipiului Bucureşti (1986), Piatra-Neamţ (1989-2010), Baia 

Mare, Bacău (1988), Franţa (1991), Moineşti, Iaşi (1997). A colaborat cu poetul Emil 

Nicolae la realizarea unei trilogii bibliofile. A publicat grafică în revistele: „Antiteze”, 

„Conta”, „Panteon” şi „Poesis”. Multiple premii  la Suceava, Bacău, Piatra-Neamţ. 

■ 13/1843 – n. Ştefan G. Vârgolici, la Borleşti, Neamţ (d. 29. 07. 1897, Iaşi). Şcoala 

Domnească din Piatra-Neamţ, apoi, la Iaşi, gimnaziul, liceul şi Facultatea de Litere a 

Academiei Mihăilene. Bursier, împreună cu George Panu şi Alexandru Lambrior, 

pleacă la Paris; apoi la Madrid, unde va studia limba şi literatura spaniole. Îşi va întregi 

bagajul cultural clasic, la Berlin. Profesor la Bârlad, la Universitatea ieşeană (din 1875). 

Colaborator la „Convorbiri literare”. Primul care face cunoscut folclorul iberic în 

România şi care traduce „Don Quijote”, de Cervantes. Poeziile de început sunt 

influenţate de Dimitrie Bolintineanu şi de Vasile Alecsandri. Coproprietar al „Curierului 

de Iaşi”. Membru al Societăţii „Junimea” (din 1871). L-a susţinut pe N. Iorga, pentru a-

şi continua studiile peste hotare. A tradus numeroase capodopere ale literaturii 

universale. Inspector şcolar şi autor de manuale şcolare. Autor al unei gramatici a limbii 

latine. Membru corespondent al Academiei (1887) (pentru amănunte, v. DG). 

■ 13/1900 – n. Virgil I. Iancovici, la Roman (d. 1979, Bucureşti). Şcoala primară în 

oraşul natal, gimnaziul, liceul şi Facultatea de Ştiinţe la Iaşi. Doctoratul (1929), 

specializare la Viena. Universitar la Iaşi (1923-1948), la Bucureşti (1948-1970). 

Profesor emerit, membru corespondent (1936) şi titular (1946) al Academiei de Ştiinţe 

din România, membru corespondent al Academiei (1963). Numeroase studii publicate 

în diverse reviste de specialitate. Cărţi: „Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi”, 

1969; „Geologia Munţilor Apuseni”, 1976.  

■ 14/1870 – n. Evghenie Humulescu (din botez, Dimitrie), la Humuleşti (d. 23. 03. 

1931, Curtea de Argeş). Seminarul „Nifon Mitropolitul”, Bucureşti (1889), Facultatea 

de Teologie (1898). Hirotonit pentru catedrala mitropolitană, apoi predicator la 

Mitropolie. Va fi ales de Sfântul Sinod (1910) arhiereu-vicar al Eparhiei Argeşului cu 

numele de Piteşteanu. Scrieri: „Preoţia la evrei”, „Păşune duhovnicească”, „În cer ne 

recunoaştem” (trad.); articole în „Biserica Ortodoxă Română”. 

■ 15/1908 – n. Dragoş Vitencu, la Cernăuţi (d. Bucureşti, 1984), Membru al Societăţii 

Academice „Junimea”, continuatoarea „Arboroasei”. Debutează cu poezii (1926) în 

„Junimea literară”. Colaborează la: „Făt-Frumos”, „Floarea Soarelui”. În 1939, se 

refugiază la Piatra-Neamţ. Se reîntoarce la Cernăuţi, în 1942. Membru al Asociaţiei 

Scriitorilor din Bucovina şi secretar de redacţie al revistei „Bucovina”, secretar al 

Societăţii pentru Cultură, până în 1944, când se stabileşte definitiv la Piatra-Neamţ, 
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unde va profesa avocatura, iar soţia sa, Oltea Vitencu (n. Iliuţ, originară din Vatra 

Dornei), va funcţiona ca profesoară de geografie la Liceul „Petru Rareş”. Condamnat la 

5 ani de puşcărie (19. 03. 0953-19. 03. 1958), acuzat de politică legionară („a ajutat 

familiile legionarilor”). L-a Piatra-Neamţ a scris „Viaţa pasionată a lui Ciprian 

Porumbescu” (1974). Alte cărţi: „Cernăuţiul meu”; „Permanenţe româneşti, la Miază-

Noapte şi la Răsărit”.  

■ 15/1948 – n. Maria Bucureşteanu, la Tazlău. Liceul din Buhuşi, Facultatea de 

Chimie a Universităţii din Iaşi (1971). Dr. în chimie (1995). Cercetător chimist la 

Staţiunea „Stejarul”, Pângăraţi din 1976. Autoare a peste 70 de lucrări ştiinţifice, o parte 

incluse în Lucrările Seminarului „Dimitrie Cantemir”, vol. 10; Analele Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, 1/1993; Oeuvres du Colloque „Crues, Versants et Lits 

Fluvieux”, Paris, 1995 ş. a. 

■ 15/1928 – n. Simona Chintilă-Vasiliu, la Piatra-Neamţ. Institutul de Artă Plastică 

„Nicolae Grigorescu”, Secţia Artă Monumentală, Restaurare. Premiul II la Festivalul 

Tineretului de la Moscova (1957) Premiul special al Juriului la Bienala de la Sao Paulo 

(1963) Premiul „Lascăr Vorel” (1997). 

■ 16/1875 – n. Mihai Stamatin, la Mălini, Suceava (d. 25. 09. 1922, Piatra-Neamţ). 

Studiile: în satul natal, la Fălticeni şi la Liceul Naţional din Iaşi, Facultatea de Ştiinţele 

Naturii. Profesor la Iaşi, Fălticeni, Piatra-Neamţ, la Liceul „Petru Rareş”, şi director, 

unde a înfiinţat Internatul Fiilor de Săteni (1914), Muzeul Regional „Cozla” (1920). 

Scrieri: „Contribuţie la flora lichenologică a României” (1904); „Contribuţie la flora 

stepelor din România” (1906); „Contribuţie la flora phancrogamelor din România” 

(1907), precum şi colaborări la revistele: „V. Adamachi”, Buletinul de Ştiinţe al 

Academiei Române; Anuarul Liceului „Petru Rareş”. Chipul său a fost realizat de Mihai 

Onofrei în basorelieful din faţa Liceului „Petru Rareş”, alături de Calistrat Hogaş şi Ion 

Negre. 

■ 16/1955 – n. Gabriela Livescu, la Roman. Cursurile primare la Roman şi Piatra-

Neamţ, unde a urmat Liceul „Calistrat Hogaş”, Absolventă a Facultăţii de Drept din 

Iaşi, promoţia 1979. A debutat literar în Antologia „Excelsior” (1974), prefaţată de 

Ştefan Augustin Doinaş. Premiul special al juriului (preşedinte Laurernţiu Ulici) la 

Concursul „Mihail Sadoveanu”. Colaborări la revistele: „Moldova”, „Luceafărul”. 

„Asachi”, „Credinţa Neamului ”. A publicat volumele: „Amo, ergo sum” şi „Eternul 

acum”. 

■ 19/1957 – n. Dumitru Chioariu, la Sângătin, Sibiu. Facultatea de Filologie din Cluj 

(dr. 1999). În 1980, a fost repartizat ca profesor la Şcoala Nr. 1 din Piatra-Neamţ. A 

debutat la revista „Transilvania” (1967). Debut editorial (1982) cu „Seară 

adolescentină”, încununat cu Premiul Uniunii Scriitorilor. Colaborări la majoritatea 

revistelor literare. Redactor la „Echinocţiu” (1976-1980). Cadru didactic la 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, redactor-şef al Revistei „Euphorion” (2001). 

Din timpul şederii la Piatra-Neamţ, îşi aminteşte despre un cenaclul literar al cadrelor 

didactice, „destul de provincial”, unde i-a cunoscut pe Lucian Strochi şi Viorel 

Buruiană (Vladimir Tescanu), apoi pe Aurel Dumitraşcu şi pe Adrian Alui Gheorghe, 

împreună cu care a trăit o perioadă de boemă ca „formă de rezistenţă la încercarea de 

comunizare a gândirii şi de aservire a creaţiei de către regimul Ceauşescu pe care îl 

detestam împreună”. Şi mai recunoaşte că Piatra-Neamţ, după «Echinox», este episodul 

cel mai frumos al juneţii mele de poet”.   

■ 19/1908 – Dumitru Almaş (pseud. lui Dumitru Ailincăi), la Negreşti, Neamţ. 

Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti. Profesor la Siliştea, 

Călăraşi şi Piatra-Neamţ, până în 1949, apoi, prin concurs, conferenţiar, profesor, 

consultant, la Facultatea de Istorie a. Universităţii Bucureşti. Consultant istoric pentru 

filmele „Pintea”, „Iancu Jianu”, „Zapciul” şi „Iancu Jianu, haiducul”. Redactor-şef al 
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revistei „Magazin istoric”. Titlul de cetăţean de onoare al municipiului Piatra-Neamţ, 

post-mortem, în anul 2003, după ce, în 1995, i-a fost refuzat. Din 1939, când a editat 

„Miron Costin”, I-II, a publicat numeroase volume cu lucrări literare şi istorice şi a 

colaborat la multe publicaţii, inclusiv la cele din Piatra-Neamţ. 

■ 20/1938 – n. Cornel Nicoară, la Câmpia Turzii, Cluj. Şcoala  Generală şi Liceul, în 

oraşul natal, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” (1961-

1965). A fost actor la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ de la 8 iulie 1965, până la 

pensionare, unde a interpretat diverse roluri în peste 100 de spectacole, deţinând şi 

funcţiile de director adjunct (1971-1984) şi director (1986-1989). Este membru al 

UNITER şi al Fundaţiilor Culturale: „Ion Creangă”, „I. I. Mironescu”, „Lascăr Vorel”, 

„Ion Coman”.  

■ 20/1958 – Constantitn Dram, la Războieni, Neamţ. Liceul „Petru Rareş”, Piatra-

Neamţ, Facultatea de Filologie a Universităţii ieşene. Profesor la Paşcani, redactor, 

redactor-şef, director la Ed. „Junimea” (1990-1999), cadru universitar (1998 şi în 

prezent). Doctor în filologie (2002). A debutat în Revista „Cronica” (1981), cu versuri, 

şi, tot atunci, a publicat în „Opinia studenţească” şi „Dialog”. A fost redactor 

coordonator al Revistei „Collegium” (1987-1989) şi a iniţiat cu un grup de profesori 

Revista „Renaşterea” (Paşcani, 1990). Este deţinător al rubricii „critica prozei” la 

„Convorbiri literare”. Ca editor („Universitas XXI”), a semnat diverse prefeţe şi 

postfeţe ale diferiţilor autori. Debut editorial: „Fuga Marelui Regizor”, proză scurtă. 

(1992), Cărţi (1992-2008): „Milionar la marginea imperiului”; „Lumi narative”; 

„Vieţile şi suferinţele sfinţilor”; „Povestiri din istoria neamului românesc”; „Mihail 

Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste”; „Devenirea romanului. Începuturi”; „Omul 

miloşian. 11 metamorfoze urmate de căderea în oglindă”. 

■ 21/1906 – n. Har. Mihailescu, la Vânători, Dumbrava Roşie (azi, Municipiul Piatra-

Neamţ) (d. 9. 03. 1992). Liceul „Petru Rareş”, Facultatea de Litere şi Filozofie, 

Bucureşti, absolvite cu „magna cum laude” (1929). Doi ani şomer, apoi profesor la mai 

multe şcoli (Târgu-Neamţ, Roman, Curtea de Argeş şi Piatra-Neamţ). În studenţie, a 

frecventat cenaclurile „Sburătorul” „Falanga”. La Piatra-Neamţ, a pus bazele 

cenaclurilor literare „Slova Nouă” (1947-1948), „Calistrat Hogaş” şi „Petrodava”. A 

debutat cu poezii în „Bilete de Papagal” (1928) şi la „Universul Literar”. A colaborat la: 

„Îndemnul” (Târgu-Mureş), „Pe Drum”, Universul copiilor”, „Foaia tinerimii”, 

„Petrodava”, „Bloc”, „Luceafărul literar şi artistic”, „Jurnalul literar”, „Apostolul”, 

„România literară”, „Ceahlăul”, „Cuget clar”, „Ateneu”, „Piatra socialistă”, 

„Contemporanul” ş. a. Scrieri: Culegeri de versuri: „Tâlcuirea lui Har. Mihailescu”, 

1936; „Din cartea vieţii”, 1939; „Gândind la depărtări fecioare”, 1943. În Anuarul 

Liceului „Petru Rareş” (1935/1936): „Note în legătură cu opera lui Ion Creangă”; În vol. 

„Alecu Russo – studii şi articole”, 1970: „Un înaintaş al lui Hogaş pe drumuri de munte 

– Alecu Russo”; În Revista „Memoria antiquitatis” (1970): „Nume şi locuri – 

toponime”. În antologii: „Construim” (Filiala P.-Nţ. a US din RPR, 1949); „Plaiurile 

Bistriţei” (Bc., 1958); „Versuri”, 1969); „Arbori de lumină”, 1979). 

■ 21/1939 – n. Dumitru Irimia, la Roman (d. 2009, Iaşi). Şcoala Medie (Colegiul 

Naţional „Roman-Vodă”), Facultatea de Filologie, Iaşi. Doctor (1976). Intrat în 

învăţământul universitar din 1962, urcă treptele ierarhiei în domeniu, remarcându-se ca 

lingvist şi filolog, ca autor al unor gramatici şi studii universitare de stilistică 

funcţională a limbii române. Lector de limba română la universităţi din Torino şi Milano 

(1972-1974), profesor, din 1990, la Catedra de limba română a Facultăţii unde a fost 

student, apoi decan (1990-1992), „visting profesor” la universităţi din Napoli şi Salerno 

(1994), profesor la Universitatea Ca‟Foscari din Veneţia (1999-2001), director adjunct 

al Centrului Român de Cultură şi Cercetări Umaniste. Vicepreşedinte al Societăţii de 

Ştiinţe Filologice din România, membru în Consiliul de conducere al Societăţii „Limba 
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noastră cea română” din Republica Moldova, coordonator al Centrului de Cercetări 

„Logos”, coordonator al programului de cercetare „Studii eminesciene” la Centrul 

Naţional de Studii „Mihai Eminescu” din Ipoteşti, membru în colectivele de redacţie ale 

publicaţiilor „Analele Universităţii «Al. I. Cuza»” şi „Limba Română” din Chişinău. 

Scrieri: „Limbajul poetic eminescian”; „Curs de lingvistică generală”; „Structura 

stilistică a limbii române contemporane”;  „Lingvistica – Poetica – Stilistica”; 

„Introducere în stilistică”; „Dicţionarul limbajului poetic eminescian”; „Dicţionarul 

limbajului poetic eminescian: Semne şi sensuri I-II”; „Gramatica limbii române” ş.a, 

■ 22/1931 – n. Maria Mihalache-Blendea. la Avereşti, Neamţ. Institutul de Arte 

Plastice „Nicolae Grigorescu”. Specializare la Academia de Arte Frumoase din Roma 

(1966-1967). A proiectat ansamblul de opt tapiserii pentru Muzeul Ţării Crişurilor, 

Oradea. A lucrat cu C. Blendea la mozaicul pentru Spitalul Municipal Constanţa (1972-

1973). Multe expoziţii peste hotare: America, Italia, Germania, Cuba, Ungaria, URSS, 

Canada, Iugoslavia, Cehoslovacia Hamburg, China, Mongolia, Beirut (1972-1973). 

■ 23/1947 – n. Dumitru Bezem, la Tarcău, Neamţ. Facultatea de Arte Plastice, Iaşi 

(1972). Membru al U. A. P. A participat permanent la expoziţiile judeţene şi de grup 

organizate de Filiala Neamţ a UAP. A expus la Strassbourg ((1992), Martely – Ungaria 

(1996). A participat la expoziţii din Japonia, Germania, Italia, SUA, Canada, Spania ş. 

a. Este recunoscut prin ciclurile: „Porţi”, „Arlechini”, „Schituri”, „Cascade”. În 1998, 

participă în cadrul expoziţiei „Comori spirituale din Neamţ” (peisaje mănăstireşti), la 

Champagne (Franţa), unde îi sunt selectate câteva lucrări pentru Expoziţia „Focus 

Europae”.  

■ 23/1950 – n. Nicolae Sava, la Vânători-Neamţ. Liceele „Ştefan cel Mare” şi 

„Agroindustrial” din Târgu-Neamţ. Diverse meserii: cărămidar, muncitor constructor pe 

un şantier din Bucureşti, profesor suplinitor, hamal în Portul Constanţa şi, din 1971, 

timp de douăzeci de ani, la Autobaza de Transporturi Auto din Târgu-Neamţ. A debutat 

cu versuri, în revista „Tomis” (1969). Anii ‟80 ai secolului XX sunt anii de consacrare 

definitivă a scriitorului. Din februarie 1990, este redactor la ziarul „Ceahlăul” din 

Piatra-Neamţ. Volume: „Despre prietenie”; „Fericit precum mirele”; „Privighetoarea”; 

„Viaţă publică”; „Proză, domnilor, proză”; „Insolenţa nopţilor”. Prezent cu versuri în 

numeroase antologii.  

■ 24/1931– n. Ailincăi Vasile, la Valea-Arini, Bălţăteşti, Neamţ. Gimnaziul Unic din 

Bălţăteşti (1948). Şcoala Pedagogică de Învăţători din Piatra-Neamţ, Facultatea de 

Filologie. Iaşi (cursuri fără frecvenţă). Învăţător şi director la Şcoala Primară de la 

Mănăstirea Neamţ, profesor şi director la Şcoala Ghindăoani, la Şcoala Bălţăteşti. 

Volume: „Bălţăteşti, pagini de monografie” (în colab.); „Rădăcini la Bălţăteşti”; 

„Şcoala Bălţăteşti. Studiu monografic”. 

■ 24/1942 – n. Elena Boariu, la Petricani, Neamţ.  Institutul de Artă Plastică „Nicolae 

Grigorescu”, ilustraţii pentru unele cărţi pentru copii, premiate. 

■ 25/1901 – n. Dumitru A. Cornelson, la Târgu-Neamţ (d.13. 04. 1962, Iaşi). 

Facultatea de Medicină din Bucureşti, specializare în Franţa şi în SUA. Profesor la 

Facultatea de Medicină şi director al Institutului de Igienă din Bucureşti. Studii privind 

combaterea malariei, în domeniul epistemologiei, profilaxiei şi combaterii unor boli 

infecţioase, au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. A creat 

o şcoală de formare a cadrelor de specialitate în domeniu. 

■ 25/1905 – n. Nicolae Grebenea, la Răşinari (d. 2. 07.  2006). Şcoala Normală de 

Băieţi din Sibiu (1925), fiind repartizat în comuna Văleni, Roman. Academia Teologică 

din Sibiu. Din 1936, devine membru al Mişcării Legionare (secretar al organizaţiei 

judeţene Bacău). În 1941, toamna, a fost arestat de Siguranţă la Bacău, condamnat la 25 

de ani de muncă silnică, pentru activitate legionară; în 1943, e condamnat a doua oară, 

la 20 de ani muncă silnică. A oficiat serviciul religios în mai multe parohii din ţară, iar 
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în judeţul Neamţ, a pus bazele parohiei ortodoxe din Bicazu Ardelean (1936-1938) şi a 

slujit la Vlădiceni. După 1990, a colaborat la „Credinţa Neamului”, cu articole de 

spiritualitate şi cu memorialistică. În 1998, a publicat volumul „Amintiri din întuneric”, 

prefaţată de Părintele Iustin Pârvu, frate de suferinţă în închisorile comuniste.  

■ 26/1624 – n. Dosoftei (d. 13. 12. 1693). Istoriile, dicţionarele, exegezele literare 

conţin tot felul de presupuneri în ce priveşte originea cărturarului, dar în toate se 

precizează că acesta, pe numele de mirean Dimitrie, este fiul Mariei (zisă şi Misira) şi al 

lui Leontie Barila, neam de mazili de prin părţile Sucevei. Se ştie cu certitudine că, pe la 

1649, era ieromonah la Probota, în 1658, era episcop de Huşi şi, peste un an, conducea 

Episcopia de Roman (1659). Înainte de a ajunge mitropolit al Moldovei (1671), va 

începe să versifice psaltirea, la care, după propriile mărturisiri, a lucrat vreo „cinci ani 

foarte cu osârdie”. O copie manuscris a textului, se află la Biblioteca Academiei şi 

poartă semnătura lui Dosoftei ca mitropolit. Cum se ştie, va fi tipărită în Polonia, la 

Uniev (1673), unde se va refugia (ianuarie 1674), împreună cu domnitorul Ştefan 

Petriceicu, pe care l-a sprijinit în politica anti turcească. La începutul anului viitor, după 

o detenţie de câteva luni, va fi reinstalat în scaunul de mitropolit. De acum, până la 

sfârşitul vieţii, avatarurile mitropolitului sunt prezentate în toate exegezele cu lux de 

amănunte, toate păstrând aproape identice consemnările lui Nicolae Cartojan, inclusiv în 

cea mai recentă lucrare, Dicţionarul general al literaturii române, vol. C/D, 2004.  

■ 26/1882 – n. Olimpia-Oltea Teodoru, la Roman (d. martie 1961, Mănăstirea 

Văratic). Facultatea de Litere şi Filozofie, Bucureşti. Specializare în Franţa. Institutor 

(Piatra-Neamţ), profesor şi director la Şcoala Medie de Gospodărie, Bucureşti, soră de 

caritate (1916-1918, Bucureşti şi Roman), profesor şi director la Liceul „Iulia Hasdeu” 

şi la Şcoala Normală de Fete (Lugoj). Apreciere şi prietenie din partea lui George 

Coşbuc, O. Goga, N. Iorga, Al. Vlahuţă ş. a. Scrieri: „Tapae. Câmpii bănăţene” (poezii); 

„Cununa tinereţii”; „Suprema jertfă”. Colaborări la numeroase ziare şi reviste. 

■ 26/1928 – n. Nicolae Frăsinel, la Crăcăoani, Neamţ. Şcoala Normală „Gheorghe 

Asachi” din Piatra-Neamţ (1942-1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale din Iaşi (1950-

1954). A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, la Institutul de Medicină, 

Facultatea de Ştiinţe Naturale, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, toate în 

Timişoara. Doctor în biologie (1964). Peste 100 de lucrări în reviste din ţară şi din 

străinătate. Coordonator al lucrării „Aspecte din flora şi fauna Banatului, I-II”, 1973; 

„Cercetări de biologie în partea de Vest a României, I-III”, 1971-1977. Preşedinte al 

Societăţii de Ştiinţe Biologice şi al societăţii Biologie Celulară Timişoara. A publicat şi 

două volume monografice despre comuna natală Crăcăoani. 

■ 26/1936 – n. Gheorghe Bunghez, la Poiana-Sărată, Bacău. Facultatea de Istorie-

Filologie-Filozofie a Universităţii ieşene. A fost, pe rând, profesor şi director de şcoală 

(Stăniţa şi Săbăoani), inspector şcolar, secretar al Comitetului Regional de Cultură şi 

Artă (Bacău), preşedinte al Comitetului de Cultură şi Artă al Judeţului Neamţ, şeful 

Secţiei de Propagandă a Comitetului Judeţean Neamţ al P. C. R., director al Teatrului 

Tineretului din Piatra-Neamţ (1980-1986) şi director al Centrului de Librării al 

Judeţului Neamţ (1986-1997). A iniţiat, condus şi colaborat la manifestări cultural-

artistice locale, zonale sau naţionale: Sărbătoarea Eroilor de la Războieni, Sărbătoarea 

Muntelui Ceahlău, Festivalul Spectacolelor de Teatru pentru Tineret şi Copii, Stagiunea 

simfonică a Filarmonicii „Moldova” din Iaşi, Festivalul „Vacanţe Muzicale la Piatra-

Neamţ”, saloane de carte, „Sadoveniana”, Bienala de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, 

„Petrodava – 2000”, Stagiunea „Petrodavae Musici Dies”, cicluri de emisiuni la Tele M 

Plus Piatra-Neamţ. Cărţi: „Monumente istorice din judeţul Neamţ”, „Judeţul Neamţ – 

Ghid”, „Petrodava – 2000. Tradiţie şi continuitate”; „Între «Dragonul» şi «Piaţeta» 

(1981-1986)”. 
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■ 26/1945 – n. Constantin Munteanu (26.10.1945) la Fedeleşeni, Strunga, Iaşi. 

Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti. Fizician la Combinatul de Fire şi Fibre 

Sintetice din Săvineşti, Neamţ, (1969-1989), director al Bibliotecii Judeţene Neamţ (07. 

1989-01.1990), preşedinte al CPUN al Municipiului Piatra-Neamţ, consilier şef al 

Inspectoratului pentru Cultură al Judeţului Neamţ (1990-1993), fizician, la S. C. Fibrex 

S. A. – Săvineşti (1993-1999). Debutează cu parodii („Amfiteatru”, 1969). Editorial, cu 

romanul „Zaruri de cretă” (1976). Membru al U. S. din România (1976), membru al 

Uniunii Cineaştilor (1993). Volume: „Ziua magnoliilor viscolite”; „Cursa rapidă”; 

„Vremea brânduşelor”; „Teona”; „Sfârşitul înserării”; „Maria, prinţesă de Place 

Pigalle”; „Zodia bâlciului”; „A fluierat în timpul Evangheliei”, „Lacrimile tăcerii”; 

Teatru radiofonic: „Trenul din zori”; „Cursa de Braşov”; „Magnolii pentru un măgar”; 

„Dosarul cu sânziene”; „Oameni la cumpănă de ani”; „Urgenţa”; „Vântul de februarie”; 

„Vina florilor”; „Vorbeşte-mi de tata”; „Prima ninsoare”; „Poeme pentru schimbul 

trei”; „Prietenie trădată”. Tetaru: „Valea râsului”, la TT; „Nimic despre Sânziene”, 

Teatrul Dramatic Braşov. Teatru TV: „Iubirea mea cu zurgălăi”; „Scrisori apocrife”; 

„Dincolo de munte”; „Vocaţie”; „Cu zâmbetul pe buze”; „Vremea sânzienelor”; 

„Florile amintirilor noastre”. Film: „Sezonul pescăruşilor” (regia Nicolae Opriţescu).  

■ 26/1956 – n. Minu Movilă, la Brusturi-Drăgăneşti, Neamţ. Academia de Artă. 

Membru UAP. Numeroase expoziţii în ţară. Premiul III pentru pictură la Galeriile 

„Rotari” Bucureşti.  

■ 27/1855 – n. Constantin Buzdugan, la Roman (d. 1937, Bucureşti). Liceul Naţional 

şi Facultatea de Drept, Iaşi. După absolvire, ajutor de judecător la Iaşi, suplinitor la 

Tribunalul Neamţ (1880-1882), judecător la Iaşi (1883-1885) şi judecător de instrucţie 

Neamţ (1885-1888), preşedinte de tribunal la Bacău. Secretar general la Ministerul de 

Justiţie (din 5. 10. 1902), Consilier la Curtea de Apel Iaşi (din 1903). Scrieri: „Despre 

formele exterioare ale căsătoriei. Studiu de drept internaţional privat”; „Forma 

testamentelor în dreptul internaţional privat”ş.a. 

■ 28/1872 – n. I. Teodorescu-Broşteni, la Cotârgaşi, Broşteni, Judeţul Neamţ (d. 6. 11, 

1958, Bucureşti). Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi (1894). Învăţător: Cotârgaşi, la 

Broşteni. Inspector şcolar în Basarabia (1920-1927), apoi, până la pensionare (1929), la 

Şcoala Primară „Vasile Conta” din Iaşi. A publicat, în colaborare, manuale şcolare. A 

elaborat Statutul Societăţii Culturale „Bistriţa” din Broşteni. A organizat Banca 

Populară. A colaborat la „Şezătoarea”, „Gazeta Săteanului”, „Făt-Frumos”, „Însemnări 

Ieşene”, „Junimea Literară”, „Ion Creangă”, „Tudor Pamfilie” ş. a. Autorul al volumului 

„Testamentul călăuză”. 

■ 28/1880 – n. Aetiu Hogaş, la Piatra-Neamţ (d. 26. 10. 1941, Bucureşti). fiu al 

scriitorului Calistrat Hogaş. Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ şi licenţiat (1904) al 

Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii Bucureşti. Profesor de limba şi literatura 

română la licee din Roman, Bacău şi Galaţi. Autor de studii lingvistice şi literare. 

Colaborări la: „Convorbiri Literare”, „Lauri”, „Orizonturi”, „Adevărul literar”. 

■ 28/1930 – n. Dumitru Roşca, la Dorohoi (d. 12. 04. 1992). Facultatea de 

Matematică-Fizică a Universitatea din Iaşi. A predat ca profesor în: Dorohoi, Vama, 

Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei şi Piatra-Neamţ unde a fost şi inspector şcolar, 

inspector general-adjunct, director al Liceului „Petru Rareş”. Scrieri: „Matematici 

moderne în sprijinul învăţătorilor”; „Matematica, manual pentru clasele a II-a şi a III-a”, 

1980; „Îndrumătorul învăţătorului”. 

■ 28/1937 – n. Virgiliu Gh. Bârliba, la Roman. Fiul profesorului Har. Mihăilescu. 

Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti 

(1961). Profesor la Sărmăşag (Sălaj), Borca (Neamţ), muzeograf şi director la Muzeul 

de Arheologie, Piatra-Neamţ (1964-1974). Cercetător  ştiinţific la Institutul de 

Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi (din 1980). Specializat în arhivistică, apoi în 
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domenii ale arheologiei geto-dacice, ale epocii migraţiei şi numismaticii antice. Doctor 

în istorie (1975). A condus săpături arheologice la Bâtca Doamnei (Piatra-Neamţ), 

Calu-Iapa, Târzia, Gura Secului şi Branişte, toate în Neamţ. Din 1991, profesor la 

Facultatea de Istorie a Universitatea din Iaşi. Între 1969-1975, a înfiinţat şi a condus 

Revista „Memoria Antiquitatis”. Din 1991, redactor responsabil al Revistei „Arheologia 

Moldovei”. Lucrări: „Tezaurul de la Măgura” (în colab); „La monnaie romaine chez les 

Daces Orientaux”; „Dacia răsăriteană în secolele VI-I î. e. n. Economie şi monedă” 

(Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei). A îngrijit „Istoria românilor din Dacia 

Traiană”, de A. D. Xenopol; „Istoria Românilor, I-II”, de Nicolae Iorga şi „Sistemul 

bănesc al leului”, de C. C. Kiriţescu. 

■ 29/1932 – n. Susana D. Geangalău, la Tulgheş, Harghita. Liceele din Gheorghieni şi 

Bicaz. Academia de Studii Economice, Bucureşti. Doctor în ştiinţe economice (1978). 

Şef serviciu la Combinatul de Lianţi şi Azbociment Bicaz, specialist în sinteze 

economice la Consiliul Popular al Judeţului Neamţ. Membru al Academiei Oamenilor 

de Ştiinţă din România şi membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România. 

Zeci de articole de specialitate.  

■ 30/1943 – n. Horia Scutaru, la Roman. Liceul „Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ, 

Facultatea de Fizică din Bucureşti. Doctor în fizică (1980). Cercetător ştiinţific la 

Institutul de Fizică Atomică (din 1966). Lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi 

străinătate. Cea mai cunoscută lucrare: „Coherent states and induced reprezentation”. 

Distins cu premiul „Dragomir Hurmuzescu” al Academiei Române (1987). Referent la 

„Journal of Mathemathical Physics, revista Societăţii Americane de Fizică. Membru 

corespondent al Academiei Române (din 1993).  

■ 31/1938 – n. Radu Dănăilă, la Podeni-Bosanci, Suceava, într-o familie de învăţători 

(mama Venera, n. Negruş, din Tazlău, Neamţ). Şcoala Medie Nr. 1 de Băieţi din Piatra-

Neamţ. Secretar de şcoală  1956-1964; 1974-1993) şi bibliotecar la Biblioteca 

Comunală din Tazlău (1964-1974). Membru în colegiul de redacţiei al Revistei „La 

Tazlău” (1998-2007). A frecventat şi a citit la Cenaclul „Calistrat Hogaş” din Piatra-

Neamţ. Înainte de 1989, distins cu premii la diferite concursuri de creaţie literară. 

Membru al Societăţii Scriitorilor din Neamţ. Volume (1993-2009): „Leagănul de vise”; 

„Umbrele luminii”; „Valenţe ancestrale”; „Spiritualitate şi divin”; „Stropi de cristal”; 

„Florile inimii”; „Poezii cu formă fixă”; „Omul între pământ şi cer”; „Rondeluri, sonete, 

glosse”; „Pasărea de pradă”; „Printre raze diafane”; „Printre stele şi luceferi” ş. a. 

 

NOIEMBRIE 

 

■ 1934 – Revista Apostolul, „revistă didactică-literară pentru învăţământul primar”, 

care, conform notei  de pe coperta a II-a, „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.” 

Materialele incluse în revistă, în cei peste nouă ani de existenţă oferă cititorului de 

astăzi o imagine cuprinzătoare a activităţilor cadrelor didactice de la sfârşitul primei 

jumătăţi a secolului al XX-lea, orientările politice ale vremii, apariţia unor lucrări de 

referinţă pentru uz didactic, dar şi titluri importante din literatura interbelică. Serie nouă 

a apărut din iniţiativa profesorilor Dumitriţa Vasilca, Florin Florescu şi Mircea Zaharia, 

ziarist, în martie 1999, având înscris pe frontispiciu subtitlul „Revista cadrelor didactice 

din judeţul Neamţ” şi continuă să apară lunar şi în prezent. 

■ 1/1860 – n. Dimitrie Hogea (d. 1941, Piatra-Neamţ). Şcoala Domnească, Piatra-

Neamţ, Gimnaziul Clasic (azi, Colegiul Naţional „Petru Rareş”). Susţine examene de 

specializare la Facultatea de Drept din Iaşi. Funcţionar la Curtea de Apel din Galaţi. Din 

1902, revine la Piatra-Neamţ: avocat apărător, în Baroul Avocaţilor. Consilier, ajutor de 
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primar, primar (1914-1918), timp în care a contribuit la terminarea Bulevardului „Emil 

Costinescu” (azi, „Republicii”), la repararea unor străzi, construirea de trotuare şi a 

uzinei de apă. A înfiinţat cantine pentru refugiaţi (1916-1918). A făcut parte din 

Comitetul de conducere a Revistei „Apostolul” (de la nr. 13/1935). Colaborări: 

„Avântul”, „Îndreptarea”, „Reformatorul” ş. a. Scrieri: „George Panu la Durău”; 

„Amintiri. Din trecutul Oraşului Piatra-Neamţ”.  

■ 1/1896 – n. Horia Hulubei, la Roman (d. 22. 11. 1972, Bucureşti). Profesor univ. dr., 

om de ştiinţă, membru al Academiei Române (corespondent, 1937; titular, 1955) . 

Licenţiat în fizică cu „magna cum laude”, cu bursă de stat, la Paris (1927). Doctor în 

fizică experimentală (1933). Şef de lucrări şi conferenţiar la Universitatea din Iaşi, 

profesor (1938), transferat la Bucureşti (1940).  

■ 3/1939 – n. Constantin Tomşa, în Ghelăeşti, Bălăneşti  (azi, Bârgăoani), Neamţ. 

Şcoala Medie Nr. 1, Piatra-Neamţ („Petru-Rareş”), Institutul Pedagogic de Învăţători, 

Facultatea de Limba şi Literatura Română, Iaşi (1970). Cariera didactică: învăţător, 

institutor şi profesor gradul I. Director al Casei de Cultură, Piatra-Neamţ (1969/1970), 

inspector la Comitetul de Cultură şi Artă al Judeţului Neamţ (1970/1983). Redactor al 

revistelor „Anotimpuri” şi „Anuar”, ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”; 

membru în redacţiile: „Apostolul”, „La Tazlău”, „Asachi” şi „Antiteze”. Cărţi: 

„Petrodava 2000” (în colab.); „Împătimit de lectură” I-IV; „Revista  «Apostolul». 

Bibliografie”; „Contemporan cu ei”; . „Revista  «Asachi». Bibliografie”.  Eseuri 

monografice: „Lucian Strochi”; „Cristian Livescu”; „Costache Andone (în colab).  

■ 3/1959 – n. Silviu Bejan, la Bacău. Academia de Arte „George Enescu” Iaşi, prof. de 

sculptură şi desen la Liceul de Artă din Piatra-Neamţ. În prezent, prof. de modelaj la 

Academia de Artă din Van-Couver – Canada. Premiul al III-lea Concursul Naţional de 

Portret, Canada (2003). 

■ 5/1863 – n. Ana Conta-Kernbach, la Târgu-Neamţ, sora filosofului V. Conta (d. 

1921, Iaşi). Facultatea de Litere şi Filozofie, Iaşi. Şcoala Normală Superioară din Paris. 

Profesoară de istorie la Institutul Humpel şi apoi de psihologie şi logică la Externatul 

Secundar de Fete din Iaşi. În 1891, s-a căsătorit cu Gh. Kernbach (jurnalistul şi poetul 

Gheorghe din Moldova) şi începe să publice la „Convorbiri literare”. În 1893, studiază 

filozofia, pedagogia şi istoria artelor plastice la Sorbona şi College de France, licenţată 

cu „magna cum laude”. În 1895, la Şcoala Normală de Fete, Iaşi. A fost directoare a 

Şcolii de Aplicaţii, apoi inspector general în Ministerul Instrucţiunii Publice. Autoare a 

numeroase manuale şi cărţi de pedagogie, a unor volume de poezie, aforisme, note de 

călătorie. A reprezentat şcoala românească la diverse congrese internaţionale de 

pedagogie şi igienă şcolară (Petersburg, Nürnberg, Geneva, Bruxelles).  

■ 6/1878 – n. Carol Zani, la Bazzana, Italia (d. 17. 12. 1950, Piatra-Neamţ). A venit în 

România (1900), a obţinut „diploma de încetăţenire” (1925) şi a fost antreprenor de 

construcţii la Piatra-Neamţ. În Neamţ, a realizat: clădirea Şcolii Primare din Tarcău, 

Palatul Administrativ şi Gara (nouă), Biserica Precista, Banca Naţională, Şcoala Nr. 1 

(Muzeul de Artă), Poşta, Teatrul, Liceul de Fete, Şcolile Normale, Spitalul, multe case 

particulare din Piatra-Neamţ, precum şi numeroase biserici: Grinţieş, Dreptu, Hangu, 

Cut şi primării: Ghigoeşti, Dumbrava, Săvineşti, Bicaz. 

■ 7/1881 – n. Adolphe Ad. Chevallier, Barnar, Broşteni (d. 29. 04. 1963), fiu al 

inginerului elveţian Adolphe Chevallier, administrator al pădurilor de pe Domeniile 

Regale din Nordul Judeţului Neamţ. Deprinde de la tatăl său mânuirea aparatului de 

fotografiat şi se specializează la Cernăuţi, Lausanne şi Viena. A avut atelier de 

fotografiat în Piatra-Neamţ, între Liceul „Peru Rareş” şi Biserica „Sf. Trei Ierarhi”. În 

1921, a primit brevetul de fotograf al Curţii Regale. A rămas de la el o colecţie de 

imagini, astăzi devenite documente istorice despre tradiţiile oamenilor de pe Valea 

Bistriţei. În 1945, se stabileşte la Bucureşti, de unde va pleca la Lausanne la începutul 
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anului 1950, regretând „frumosul în care mi-a fost dat să-mi petrec o mare parte a 

vieţii… Bistriţa pe care n-o s-o revăz”. 

■ 7/1944 – n. Constantin Bostan, la Bodeşti, Neamţ. Liceul „Petru Rareş”, Facultatea 

de Limba şi Literatura Română a Universităţii Bucureşti (1969). Redactor la cotidianul 

„Ceahlăul” (1969-1974), transferat la Biblioteca Judeţeană Neamţ. Custode al fondului 

documentar „G. T. Kirileanu”. Din 1990, director al instituţiei. Colaborează la diverse 

publicaţii de cultură. Editează, împreună cu Dumitru Simionescu şi Emil Nicolae, 

publicaţia „Acţiunea”. Autor al unor ediţii ale lui G. T. Kirileanu, pentru al cărui nume, 

devenit emblematic pentru Piatra-Neamţ, a insistat să fie atribuit Bibliotecii Judeţene 

Neamţ. Cărţi: „G. T. Kirileanu. Contribuţii documentare” (în colab.); „G. T. Kirileanu 

sau Viaţa ca o carte. Mărturii”; „G. T. Kirileanu, «Scrieri»”, vol. I-II; „Ştefan cel Mare 

şi Sfânt, istorisiri şi cântece populare strânse la un loc de Simion T. Kirileanu 

(învăţător)”; „Sub trei regi şi trei dictaturi. Amintiri, jurnal şi epistolar, vol. 1: 1872-

1916”; „Cozla. Povestea muntelui…”,; „Gh. T. Kirileanu. Un destin…”.    

■ 7/1950 – n. Theodor-George Calcan, la Târgu-Neamţ. Liceul „Ştefan cel Mare”, 

Şcoala de  Biblioteconomie, Bucureşti. Din 1979, a funcţionat ca bibliotecar şcolar până 

în 2010. Debut în Revista „Convorbiri Literare” (1984). Colaborări la reviste literare. 

Din 1997, este membru al USR. Debut editorial cu „Statui albastre” (1987). Alte cărţi: 

„Confesiuni despre neant”; „Bărbierindu-l pe Kafka”; „Carte pentru copii şi 

adolescenţi”; „Atelierele lui Belfegor”. 

■ 9/1876 – n. Ermil Constantinov, la Iaşi (d. 1927, Piatra-Neamţ). Şcoala Normală, 

Facultatea de Litere şi Filozofie, Iaşi, specializare la Berlin. Predă germana, latina şi 

engleza la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, până în anul 1927, cu o întrerupere 

(1902-1907), când este profesor la Tulcea. Colaborator la presa locală. 

■ 9/1914 – n. Eftemie, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. S-a născut 

la Schitul, comuna Hangu, Neamţ. Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din Iaşi (1930-1933). 

Seminarului Teologic Monahal de la Mănăstirea Cernica (1934-1941 Facultatea de 

Teologie de la Suceava (1945), cursuri universitare terminate la Institutul Teologic, 

Bucureşti (1949). În 1947, este hirotonit ieromonah. La 1 aprilie 1949, devine stareţ la 

Mănăstirea Bistriţa-Neamţ, până în 1966. Exarh al mănăstirilor din Eparhia Romanului 

şi a Huşilor (1951-1960). Înălţat la rangul de arhimandrit şi numit stareţ la Mănăstirea 

„Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava (1966). Arhiereu-Vicar al Eparhiei Romanului şi 

Huşilor (30. 01. 1972). Episcop al Eparhiei Romanului şi Huşilor (23. 04. 1978). În 

iunie 2009, Arhiepiscop.   

■ 10/1910 – n. Nicolae Gr. Steţcu (12. 05. 1995, Bacău). Liceul „Roman-Vodă”, 

licenţiat în litere şi filozofie (Iaşi). Membru activ al Institutului de Literatură din 

Cernăuţi. Profesor la Liceul Comercial de Băieţi (din 1946) şi la Liceul „Roman-Vodă” 

(din 1949). Membru al Asociaţiei Culturale „Miron Costin”. Debut în publicistică cu 

articolul „V. Alecsandri – scrisori inedite” (1937). A colaborat la: „Ateneu”, „Făt-

Frumos”, „Descătuşarea” (Roman), „Ceahlăul”. Lucrarea „Pagini din istoria Liceului 

«Roman-Vodă». 1872-1972” (în colab.). 

■ 10/1929 – n. Carol Isac, la Roman (d. 21. 10. 2008, Israel). Facultatea de Filologie, 

Universitatea ieşeană. Secretar literar la Teatrul „George Bacovia” din Bacău (1953-

1993), apoi s-a stabilit în Israel, unde a fost secretar de redacţie al revistei „Minimum”, 

redactor la un trust de publicaţii în limba română, prezentator al emisiunii „Jurnal 

literar”, la postul de radio „Vocea Israelului”. Corespondent al Televiziunii Române şi 

apoi al „Antenei 1”, al Revistei „Privirea” din Bucureşti şi colaborator al BBC. A 

debutat în Revista „Cronica” (1965), iar editorial în 1968 cu „Bacău, două decenii de 

teatru 1948-1968”. Colaborator la diverse publicaţii în ţară şi în Israel. El este cel care a 

editat „Caietele Teatrului «George Bacovia», iar după 1990, revista de divertisment 

„Varietăţi”. A fost redactor, până în 1993, la „Lexiconul teatrului românesc”, la 
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solicitarea Ministerului Culturii. Membru în Comitetul de conducere al Asociaţiei 

Scriitorilor Israelieni de Limba Română, componentă a Uniunii Asociaţiei Scriitorilor 

din această ţară. La aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Statului Israel, a fost 

apreciat cu Premiul pentru Publicistică. Volume: „Bacău, două decenii de teatru 1948-

1968”, 1968; „Teatrul şi viaţa”, 1978; „Permanenţe în dramaturgie”, 1982; Volume 

colective:  „Plaiurile Bistriţei”, 1956; 1957; „Antologia scriitorilor israelieni”, 1997. 

■ 10/1932 – n. Ştefan Cazimir, la Iaşi, Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ (1951), 

Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti. Cadru didactic, până la titlul de 

profesor; doctor în filologie (1967). Vicepreşedinte al Asociaţiei Umoriştilor Români. 

După 1990, deputat în Parlamentul României, din partea Partidului Liber-Schimbist, pe 

care l-a fondat. Debut în Revistei „Steaua” (1957). Debut editorial cu antologia 

comentată „Pionierii romanului românesc” (1962). Alte cărţi: „Caragiale. Universul 

comic”; „Tensiunea lirică”; „Stelele cardinale”; „Pygmanolion”; „Nu numai Caragiale”; 

„Alfabetul de tranziţie”; „I. L. Caragiale faţă cu kitschul”; „Pentru contra”; „Râsete în 

Parlament”; „Caragiale e cu noi!”; „De ce, nene Iancule?”; „Honeste scribere”; 

„Caragiale recidivus”; „Potcoave de purici”. 

■ 11/1909 – n. Nicolae Milord, la Piatra-Neamţ (d. 1988, Piatra-Neamţ). Liceul „Petru 

Rareş”, Academia de Arte Frumoase, Iaşi. Din 1930, a fost prezent la expoziţii colective 

din Iaşi, Bacău, Botoşani, Piatra-Neamţ şi Bucureşti. Personale: Piatra-Neamţ (1937, 

1967, 1970), Bacău (1967), Bucureşti (1975). 

■ 11/1934 – n. Constantin Prangati, la Oprişeşti-Burdusaci, Bacău. Facultatea de 

Istorie-Filosofie. Peste o mie de articole, recenzii, studii în ziare şi reviste din Neamţ şi 

din ţară. Cărţi: „Liceul «Calistrat Hogaş». Tradiţie şi continuitate”, „Dicţionarul 

oamenilor  de seamă din Judeţul Neamţ”, „Din istoria învăţământului matematic din 

Judeţul Neamţ”, „Oameni politici şi de stat din Judeţul Neamţ”, „G. T. Kirileanu. 

Însemnări zilnice”, „Nicu Albu şi gândirea economică a epocii (1853-1908)”. 

■ 11/1964 – n. Viorel Grigoriu, la Răucesti, Neamţ (pseud. Grigore). Liceul Militar 

din Câmpulung Moldovenesc (1979-1983) şi două trimestre, cu examen de bacalaureat 

la Liceul „Ştefan cel Mare” din Târgu-Neamţ. Se declară autodidact. Profesiuni: 

profesor suplinitor, supraveghetor la Cetatea Neamţ, paznic de noapte ÎGO Târgu-

Neamţ, redactor colaborator la „Evenimentul”, muncitor în Turcia, în Italia (din 2004 şi 

în prezent). Debut în „Flacăra pentru minte inimă şi literatură” (1984), distins cu 

Premiul Uniunii Scriitorilor din România la Concursul de Poezie „Nicolae Labiş” 

(1985), Premiul Revistei „Luceafărul”, Satu-Mare (1986). Debut în volum, „Reguli de 

plutire”, 2005, pentru care a primit Premiul „Mihai Ursachi” pentru debut (poezie) al 

Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi. Are în lucru un roman intitulat „Fericirea de a fi inutil”.  

■ 12/1946 – n. Mihai Hanganu, la Hânţeşti, Suceava. Grupului Şcolar Forestier din 

Piatra-Neamţ, Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi, cursuri serale, Facultatea de 

Matematică a Institutului Pedagogic de 3 Ani, Suceava, Facultatea de Studii Economice 

şi Social Politice (Academia „Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti); în timp, a practicat mai 

multe meserii şi a îndeplinit diverse funcţii: muncitor tâmplar, profesor de matematică, 

apoi, până în 1989, îndeplineşte diferite funcţii politice şi administrative. După 1989, a 

fost: şef birou şi director comercial, inspector şef, director executiv, şef serviciu, la 

Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap Neamţ (2001-2010). 

Volume: „Nostalgii”; „Bucoavnele bucolicei Bucovine”; „Apa regală”; „Fractalia”; 

„Crai nou”; „Fleacuri”; „Judecata de apoi a românului”; „Desculţ prin roua poemelor”; 

„Constelaţia destinelor”; „Bombe cu efect întârziat”; „Sub judecata timpului”; 

„Nemuritorii”. 

■ 13/1941 – n. George Chirilă, la Blăgeşti, Bacău. Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, 

Facultatea de Filozofie, Iaşi. Asistent universitar, profesor de Liceu (Roznov, Neamţ), 

redactor la: Televiziunea Română, Editura „Minerva”, Revista „Contemporanul”, 
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Revista „Pentru Patrie”, director general al Consiliului Naţional al Audiovizualului, 

redactor la „Cronica Română”, la ROMPRES. La Piatra-Neamţ, a frecventat Cenaclul 

„Petrodava” şi a debutat în ziarul local „Flacăra”. Editorial, cu cartea „Agora”, (1969). 

Membru al U. S. R. (1972) şi al U. Z.. R. Alte cărţi: „Orientalia”; „Fiul”; „Semnul unei 

corăbii”; „Masca Diotimei”; „Dăinuim”; „Solia”; „Cu poezii şi nuci în buzunare”; 

„Portretul focului”; „Mic tratat de melancolie”; „Peisaj de vânătoare”; „Un delfin, trei 

copii şi mai multe peripeţii”; „La ceas de mirări”; „Într-o barcă de fildeş”; „Sonete”; 

„Cenuşă în unduire”; „Fântâna din lacrimă”; „Între ironic şi imaginar”.  

■ 14/1844 – n. Constantin D. Stahi, Dobreni, Neamţ (d. 18. 06. 1920, Iaşi). Şcoala 

Domnească, Seminarul de la Socola (cl. II-IV), Şcoala de Arte Frumoase, Iaşi, 

Facultatea de Belle Arte, München (1871-1878). Expoziţii în Germania şi primeşte 

diverse medalii. Profesor de gravură la Şcoala de Arte Frumoase, Iaşi. Participă la 

zugrăvirea Bisericii din Negreşti, Neamţ. Prezent la expoziţii naţionale (1902, 1912, 

1916). Expoziţii personale (1920, Bucureşti). În expoziţia românească itinerantă (1929, 

Olanda). Numeroase distincţii. În iunie-iulie 1971, prima mare retrospectivă la Iaşi, 

itinerată şi la Piatra-Neamţ. Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ deţine câteva naturi 

statice semnate de el. 

■ 14/1923 – n. Mihai V. Diaconu, la Grumăzeşti, Neamţ. Liceul „Petru Rareş”, 

Facultatea de Construcţii, Institutul Politehnic, Iaşi. Dr. ing., 1969. Toate treptele 

ierarhiei la  Universitatea „Mahpmed V”, Rabat, Maroc. Din 1990, profesor consultant 

la Universitatea Tehnică, Iaşi. Numeroase lucrări de specialitate în ţară şi străinătate. 

„Rezistenţa materialelor” I-IV (1978-1990). 

■ 14/1956 – n. Vasile Muraru, la Piatra-Neamţ. Liceul „Petru-Rareş”, IATC Bucureşti 

(1981). Actor la Teatrul „Constantin Tănase”. A jucat în numeroase filme. Autor al 

unor cuplete, în colaborare cu Nae Lăzărescu, prezentate frecvent în public şi pe micul 

ecran. 

■ 15/1845 – n. Vasile Conta, la Ghindăoani, Neamţ (d. 21. 04. 1882, Bucureşti). Şcoala 

Domnească Târgu-Neamţ (1853), Gimnaziul Central din Iaşi. Primeşte o bursă şi va 

face studii comerciale în Belgia (1869-1871). După numai un an va obţine şi diplomă în 

drept, pe baza căreia va ocupa Catedra de Drept Civil, la Universitatea din Iaşi. Membru 

al „Junimii” (1873), va publica, în „Convorbiri literare”, o parte din scrierile sale 

filosofice. Deputat (1879), Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1880), în 

guvernul liberal al lui Ion C. Brătianu. Membru al Curţii de Casaţie. Din creaţia sa 

literară se reţin mai ales versurile („Viaţa”, semnată B. C., în „Convorbiri literare”, 

1885). Considerat de Titu Maiorescu, „cea mai mare inteligenţă pe care a dat-o până la 

el neamul românesc”. Creatorul primului sistem filozofic original în gândirea 

românească modernă. Volume: „Opere complete”; „Opere filosofice”; „Opere 

filosofice”; „Opere filosofice alese”. 

■ 15/1957 – n. Mihaela-Liliana Matasă de Rivas. Liceul „Petru Rareş”. Căsătorită în 

Venezuela. Facultatea de Arte Vizuale „Rafael Monosterias”, Maracay. La Piatra-

Neamţ, două expoziţii (1984, 1996).  

■ 16/29/1874 – n. Gheorghe Mitru, la Bozieni, Roman (d. februarie 1943, Bucureşti). 

Liceul Naţional şi Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. Specializare în Germani. 

Învăţător la: Bârleşti, Iaşi şi profesor la Galaţi, Alexandria, Focşani, Craiova, Iaşi 

(director al Gimnaziului „Alexandru cel Bun”, Şcolile comerciale elementară şi 

superioară, Şcoala Normală „Vasile Lupu”) şi Bucureşti (1903-1938). Colaborator cu 

materiale pedagogice la publicaţiile de profil din Galaţi, Iaşi şi Bucureşti.  

■ 16/1931 – n. Natalia Rusu, la Tighina. S-a refugiat dincoace de Prut în 1940 şi în 

1944. Cursurile liceale încheiate la Roman, în 1950. Facultatea de Filologie a 

Universităţii ieşene (1954). Profesoară la Liceele „Roman-Vodă” şi Nr. 5 din Roman. A 

îndrumat trupe de teatru, ceea ce i-a atras supranumirea de „tinereţe fără bătrâneţe”. 
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Cărţi: „Plaiuri muşatine”; „Basarabia, raza mea de soare”; „Poiana cu flori târzii...”; 

„Bucurie”; „Cartea bucuriei mele” şi „Comorile copilăriei”; „Caruselul vesel”.  

■ 16/1948 – n. Pal Maria (pseud. al Mariei Cîrdei-Martinescu), la Boteşti, Neamţ. 

Liceului Nr. 1 („Roman-Vodă”), Facultatea de Istorie-Filozofie a Universităţii „Babeş-

Bolyai”, Cluj-Napoca (1974). Profesor (1974-2007) şi director (1990-1998) la Liceul 

pentru Deficienţi de Vedere din Cluj. Lector asociat la Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Cluj (1992-2003). Debut absolut în „Ceahlăul”, 

Condeie nemţene, nr. 105/22 iunie 1968. Scrieri: „Nesomnul metaforei”; „Preludiu 

pentru tăceri”; „Străpuns de negăsire”; „Cuibul flăcărilor”; „Tristeţi nimbate; „Între 

două bătăi de secundă”; „Măsura cenuşii”;„50 de poeme”; „Ore de umbră”; „Dincolo”; 

„Măşti de opal”; „O carte răsfoită de timp”; „Cu lumina în palme”; „Cărări spre 

niciunde”. Mai multe ediţii îngrijite.  

■ 18/1864 – n. Panaite Muşoiu, la Roman (d. 1944, Bucureşti). Cursuri primare şi 

gimnaziale în oraşul natal, unde va fi şi funcţionar al Primăriei. Autodidact. Din tinereţe 

intră în mişcarea socialistă. Activează la ziarul „Lupta” al lui G. Panu. Împreună cu 

Raicu Ionescu-Rion şi Eug. Vaiani organizează un cerc de studii sociale (1885). Cu G. 

Ibrăileanu şi Eug. Vaiani, scoate publicaţia „Şcoala Nouă” (1889). A condus „Mişcarea 

socială” (1897), „Revista Ideei” (1900-1916). A colaborat la: „Lumina”, „România 

viitoare”, „Drepturile omului”, „Muncitorul”, „Românul” ş. a. Scrieri: „Făţarnicii”; 

„Teoria valorii” (Karl Marx). Traduce din franceză: „Manifestul Partidului Comunist” 

de Karl Marx, „Determinismul social”; „Despre mişcarea socialistă”; „Ceva despre 

socialismul belgian”.  

■ 18/1911 – n. Nicolae I. Grigoraş, la Cotu-Vameş, Horia, Neamţ (d. 1983, Iaşi). 

Liceul „Roman-Vodă”, Facultatea de Litere şi Filozofie, Iaşi. Doctor în istorie (1940). 

Conferenţiar la Universitatea ieşeană. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi 

Arheologie „A. D. Xenopol”. Scrieri: „Dregătorii târgurilor moldoveneşti şi atribuţiile 

lor până la Regulamentul Organic”; „Din istoria diplomaţiei moldoveneşti (1432-

1947)”; „Biserica Trei Ierarhi din Iaşi”; „Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova, până 

la mijlocul secolului al XIV-lea”; „Instituţii feudale din Moldova. Organizarea de stat 

până la mijlocul sec. al XVIII-lea” ş. a. 

■ 19/1936 – n. Ioan-Petru F. Ciongradi, la Roman. Liceul „Roman-Vodă”, Institutul 

Politehnic, Iaşi. Dr. inginer (1971). Urcă treptele ierarhiei universitare şi deţine funcţia 

de director al Centrului de Calcul din Institutul Politehnic din Iaşi (1990-1992). 

Membru în diferite asociaţii şi societăţi de profil. Distins cu Premiul Ministerului 

Învăţământului şi Ştiinţei. Scrieri: „Aplicaţiile calcului automat al structurilor”; 

„Dinamica structurilor”, „Stabilitatea structurilor” ş. a. 

■ 19/1951 – n. Virginia Rogin, Buhalniţa, Neamţ. Liceul de Fete din Piatra-Neamţ. 

IATC (1977), Repartizată la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ. Distribuită în: „Vara 

trecută la Ciulimsk”, „Nevestele vesele din Windsor”, „Trei surori”, „O noapte 

furtunoasă”, „Cei trei muşchetari”, „Dulcea ipocrizie a bărbatului matur”, „Îmblânzirea 

scorpiei” ş. a. S-a transferat la Bucureşti.  

■ 21/1896 – n. Letta Mironescu, la Cernăuţi (d. 13. 05. 1981, Piatra-Neamţ), fiică a 

teologului dr. Vasile Gheorghiu, prof. univ. la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 

Studentă la Academia de Pictură „Offner” din oraşul natal. Studiază pictura, după 

Primul Război Mondial, la München, Viena, Paris. Excelează în portretistică şi peisaj. 

Expoziţii personale: Cernăuţi (1925), Iaşi (1929), Chişinău (1935). Vine la Piatra-

Neamţ (1944), unde se căsătoreşte.  

 ■ 21/1851 – n. Bazil Anastasescu, la Târgu-Neamţ (d. 10. 06. 1922, Doljeşti, Neamţ). 

Conservatorul din Iaşi. Muzicolog, compozitor. Articole şi studii în „România 

Muzicală” şi „Arta Muzicală”: „Organizarea învăţământului muzical în şcolile 

secundare”, „Despre cântece populare”. Volumul „25 de cântece populare”. 
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■ 21/1939 – n. Constantin Crişan, la Târgu-Neamţ, (d. 29. 10. 1996). Şcoala Medie de 

Băieţi Nr. 1 („Petrru-Rareş”), Piatra-Neamţ (1956). Facultatea de Filologie a 

Universităţii ieşene. Debut în „Limbă şi Literatură” (1961), doctor în filologie (1974). 

Corespondent la Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea, redactor la 

Radiodifuziune, şef al redacţiei literare a Televiziunii, redactor la „Revue Roumaine” A 

colaborat la: „Ateneu”, „Contemporanul”, „România Literară”, „Steaua”, „Tribuna”, 

„Viaţa Românească”. Debutat editorial: „Literatura română în lume” (1969, colab.). 

Sociolog literar. Autor de ediţii: Nichita Stănescu, Urmuz ş. a. O surpriză a produs 

editarea postumă a eseului „Eminescu versus Dumnezeu sau Blestemul în genunchi” 

(1999). Alte cărţi: „Eseu despre personalitate”; „Memorial invers”; „Confesiuni 

esenţiale”; „Nostalgia comunicării”; „Conversaţii de bunăvoinţă. Eseu despre adevăruri 

uitate”; „Sociologie şi bioestetică”, 1987; „Repere pentru o socio-fenomenologie a 

valorii literare”; „Eseu despre moartea viguroasă. 13 epistole către Dumnezeu”; 

„Eminescu versus Dumnezeu sau Blestemul în genunchi”. Numeroase traduceri. 

■ 21/1955 – n.  Aurel Dumitraşcu, la Sabasa, Borca, Neamţ (d. 16. 09.1990, 

Bucureşti). Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca. Profesor suplinitor, merceolog, între 

timp, la fără frecvenţă, Facultatea de Filologie (română-franceză), Universitatea ieşeană 

(1983-1987). Muzeograf la Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ, Consilier la Inspectoratul 

pentru Cultură al Judeţului Neamţ. Ca un modest omagiu, adus poetului decedat 

prematur, din 1994, câţiva ani, la Piatra-Neamţ, în preajma zilei sale de naştere, s-a 

organizat Concursului Naţional de Poezie „Aurel Dumitraşcu”, pentru debut în volum. 

Primele poezii, în revista „Tomis” (1976). Participă şi citeşte poezie la Cenaclul 

„Numele poetului”, al revistei „Luceafărul” (9. 09. 1983). Debut editorial: „Furtunile 

memoriei” (1984). Cu cei din Neamţ, a organizat încă din acei ani, „Şcoala de Poezie” 

şi „Colocviile de la Neamţ”. Alte cărţi: „Biblioteca din Nord”; postume: „Mesagerul”; 

„Tratatul de eretică”; „Mesagerul”; „Fiara melancolică”; „Carnete maro, I-IV”; „Scene 

din viaţa poemului”; „Frig sau despre cum poezia ne-a furat moartea. Epistolar (1978-

1990)”. 

■ 22/1898 – n. Dimitrie I. Braharu (1987), la Cut, Dumbrava Roşie, Neamţ (d. 1987). 

Cursurile secundare la Piatra-Neamţ şi Cluj; Facultatea de Istorie, Cluj. Doctor (1941). 

Secretar şi bibliotecar la Institutul de Istorie Naţională din Cluj (1920-1940), profesor 

secundar în Cluj şi Craiova, inspector şcolar (1942-1947) şi secretar al Filialei din Cluj-

Napoca a Societăţii de Ştiinţe Istorice. Numeroase articole şi studii în reviste româneşti 

şi străine. Cărţi: „Un colaborator al lui Şaguna: Secretarul de Stat Gheorghe Ioanovici”; 

„Nuvela istorică în literatura română transilvană. Ion Al. Lapedatu (1844-1878)”, extras 

din vol. „Fraţii Al. şi Ion I. Lapedatu”; „«Toate plugurile umblă...». O pagină din istoria 

ziaristicei româneşti transilvane”, în vol. „Omagiul profesorului Ioan Lupaş”; 

„Chestiunea română în Italia în timpul Memorandumului”.   

■ 23/1852 – n. Alexandru M. I. Vitzu, la Săvineşti, Neamţ (d. 25. 12. 1902, Bucureşti). 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii ieşene (1876). Studiază medicina la Sorbona şi 

obţine titlu de doctor (1877-1882). Titular la catedra de zoologie şi fiziologie animală la 

Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Inspector general al şcoalelor (1885-1888), deputat 

şi senator, membru al Societăţii de Biologie din Paris, Membru al Societăţii de Zoologie 

din Franţa. Membru corespondent al Academiei Române (7. 04. 1897). Fondator al 

şcolii româneşti de fiziologie experimentală. Scrieri: „Studiu asupra învăţământului din 

România”; „O nouă funcţiune a pancreasului”; „La secretion interne de reins”; „La 

neoformation des cellules nerveuses dans…”; „Recherches experimentales sur la 

secretion interne des reins”, Paris.  

■ 24/1909 – n. Ion Sofia Manolescu, la Doamna, Neamţ (d. 31. 05. 1993, Bucureşti). 

Este fiul natural al Sofiei Manolescu, muncitoare. Şcoli de agricultură din: Râmnicu-

Sărat, Roman şi Chişinău. Facultatea de Agronomie din Bucureşti (1940). După licenţă 
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(1946), agronom la Camera Agricolă a Judeţului Roman. Profesor la liceele agricole din 

Alexandria şi Turnu-Măgurele (1948-1960), inginer la Institutul de Cercetări 

Hortiviticole din Bucureşti (1960 şi 1962). Revine ca profesor la liceele agricole din 

Drăgăneşti-Vlaşca, Turnu-Măgurele, Roşiorii de Vede, Alexandria şi la Şcoala de 

Mecanici Agricoli din Brânceni (Teleorman) până în 1969, când se pensionează. Debut 

cu versuri în „Carnet literar" din Buzău (1932). A redactat împreună cu Silviu Roda 

Revista „Foc tânăr" (1934, Roman). A colaborat la numeroase publicaţii. Debut 

editorial: „Odihna neagră”, (1936). După a treia culegere de versuri, „Întâlnirea cu 

focul” (1944), devine membru al Societăţii Scriitorilor Români la recomandarea lui 

Tudor Arghezi şi Gala Galaction. După 1945, are interdicţie de semnătură şi revine în 

presă abia în 1957, publicând poezii în „Tribuna", graţie lui Ioanichie Olteanu. În 1970, 

revista italiană „Brevi" îi acordă Premiul „Napoli Ospite” pentru volumul „Până unde 

pot muri” (1969). Opera: „Muntele ascuns”; „Întâlnirea cu focul”; „Soare scufundat”; 

„Până unde pot muri”; „Între mine omul şi voi cartofii”; „Aşa i-a fost dat Romei”; 

„Colivia cu lacrimi”; „Ultima pălărie”.  

■ 26/1897 – n. Laurenţiu Busuioc (din botez, Ioan), la Bistricioara, Neamţ (d. 12. 07. 

1962, Craiova). Seminarul Teologic, Galaţi (1919), Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 

Dr. în teologie (1924), specializare la Strassbourg (1924-1926). Călugărit la Mănăstirea 

Neamţ (1919). Arhimandrit (1940). A organizat şi a condus Seminarul Teologic 

Monahal de la Mănăstirea Neamţ (1926-1927), preot la Catedrala Metropolitană, Iaşi 

(1927-1928), profesor la Academiile Teologice, Oradea (1928-1935) şi Caransebeş 

(1937-1938), rector (1940-1948), vicar al Arhiepiscopiei Craiovei (1949-1962). Scrieri, 

în Almanahul Academiei Teologice din Caransebeş şi în publicaţiile „Legea 

românească” (Oradea), „Foaia Diecezană”, „Altarul Banatului”ş. a. 

■ 27/1918 – n. Sonia Barcianu-Petraşcu, la Târgu-Neamţ. Academia de Arte 

Frumoase Bucureşti (1942). Călătorie de studii în Italia (1967-1938). Debutează la 

Salonul Oficial Bucureşti (1943). Două expoziţii personale de desen şi gravură la 

Bucureşti (1964-1969). Un panou decorativ din mozaic şi sticlă colorată la Târgu-Jiu 

(1971). A expus la: Stockholm, Moscova, Torino, Tel Aviv, Padova, Roma, Viena, 

Palermo, Catania (1959-1969). 

■ 27/1940 – n. Ioan I. Scurtu, la Dochia, Neamţ. Liceul „Petru Rareş”. Facultatea de 

Istorie a Universităţii Bucureşti. Prof. univ. dr. preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi 

Arheologie (2007), membru al Consiliului Ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România. Director general al Arhivelor Naţionale ale României, membru în 

Consiliul Naţional al Istoricilor din România, de pe lângă Academia Romana (din 

1996). Ordinul Naţional „Serviciul Credincios" în Grad de Cavaler (2002); Doctor 

honoris causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa (2007); Ordinul „Meritul 

Cultural” in Grad de Cavaler (2009). Distins cu premiul Academiei Romane (1983), 

pentru lucrarea „Viaţa politică din România. 1918 – 1944”; titlul de „Om al Anului 

1995”, acordat de către „The American Biographical Institute and its Board of 

International Research”; Premiul „Gh. Braţianu" al Fundaţiei „Magazin istoric" (2003) 

pentru cartea „Viaţa cotidiană a românilor in perioada interbelica (2001); Diploma şi 

Placheta de Aur a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2007).  

■ 27/1962 – n. Dumitru Bostan. jr., la Piatra-Neamţ. Academia de Artă „Nicolae 

Grigorescu”, Bucureşti (1986). Profesează la Serviciul de Restaurare din cadrul 

Complexului Muzeal Judeţean Neamţ. A debutat la Salonul Anual de Artă din Piatra-

Neamţ (1983). Prezent la expoziţiile judeţene ale Filialei Neamţ a U. A. P. Expoziţii de 

grup în ţară şi peste hotare. Prezent la Saloanele Moldovei şi Salonul Naţional de 

Grafică. A participat la Expoziţia Europeană din Olanda. Autor al mozaicului ceramic 

„Omul” de la Spitalul de Urgenţă Bucureşti.  
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■ 28/1923 – n. Clement Pompiliu, la Scăeni-Prahova. (d. 1985). Sculptor. Academia de 

Belle Arte din Bucureşti. Stabilit la Piatra-Neamţ. Numeroase expoziţii colective de 

sculptură şi pictură la Bacău, Iaşi, Piatra-Neamţ. În 1952, a expus în cadrul Anualei de 

Stat din Bucureşti. În 1969, unica personală la Piatra-Neamţ.. Lucrări de for public 

amplasate în Piatra-Neamţ, Roman, Bacău, Slănic Moldova. Distins cu Meritul Cultural 

şi premii la Festivalul „Cântarea României”. 

■ 28/1950 – n. Arcadie Răileanu, la  Perieni, Basarabia. Stabilit la Piatra-Neamţ. 

Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea Arhitectură. Personale: Bacău, Bârlad, 

Bucureşti, Călimăneşti, Câmpulung Moldovenesc, Chişinău, Craiova, Iaşi, Râmnicu 

Vâlcea, Piatra-Neamţ, Tighina (Basarabia), Timişoara. 

■ 29/1875 – n. Ioan Popa-Burcă, la Piatra-Neamţ (d. 25. 05. 1937, Bucureşti). Liceul 

Naţional din Iaşi (1885-1893). Licenţiat în ştiinţele naturale, la Universitatea Bucureşti 

(1896). Titular la Liceul „Mihai Viteazul” (1897). Concomitent, asistent la Institutul de 

Fiziologie al Facultăţii de Ştiinţe (1904-1905) şi la Muzeul de Istorie Naturală (1905-

1924). Înmormântat la Piatra-Neamţ. Manuale didactice: „Atlasul geografic pentru 

şcolile secundare”; „România şi ţările locuite de români”; „România (1866-1906)”; 

„Harta agronomică a României” (la cererea Ministerului Agriculturii). Autor al hărţilor 

murale ale continentelor şi ale României Mari. Distins cu numeroase ordine şi medalii, 

pentru merite ştiinţifice şi în învăţământ. 

■ 29/1949 – n  Gheorghe Hibovski, la Dumbrava Roşie, Neamţ. Universitatea de Arte 

„George Enescu”, Iaşi (2005-2008). Între 1970-2006, după absolvirea cursurilor liceale, 

diverse  îndeletniciri: regizor de culise, sufleur, instructor artistic, profesor la Şcoala de 

Arte Piatra-Neamţ. De-a lungul anilor (1976-2006), a realizat: spectacole de teatru, de 

satiră (text şi regie), de teatru pentru copii (text, regie şi scenografie), de teatru poetic 

(regie şi scenografie), de teatru-dans (scenariu, regie şi scenografie) şi a interpretat mai 

multe roluri. De numele său sunt legate iniţierea şi realizarea proiectelor culturale: 

Teatrul de Iniţiere „Act” (1983) şi Festivalul de Teatru „Yorick” (1991), Teatrul de 

Joaca (2003), Teatrul „Tandem” (Asociaţia Culturala „Tandem”). Membru al Uniunii 

Scriitorilor din România (2011). 

■ 30/1860 – n. Vasile Morţun, la Roman (d. 3. 08. 1919, Bahna, Roman). Şcoala Nr. l 

din Roman, Institutul Academic Iaşi, Facultatea de Litere, Sorbona. Cu un grup de 

studenţi români de la Paris, fondează cercul socialist şi revista „Dacia Viitoare”, 

continuată la Bruxelles, împreună cu C. Mille. Revine în ţară (1884), face parte din 

comitetul de redacţie al Revistei „Drepturile Omului”. La Iaşi, preia conducerea literară 

a Revistei „Contemporanul”. Cu I. Nădejde, scoate „Critica socială” şi „Revista 

socială”. A înfiinţat gazeta „Muncitorul”, devenită organ de presă al mişcării socialiste. 

Deputat al Colegiului II de Roman. În 1899, intră în Partidul Liberal. În 1902, 

vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Ministru de Interne (1914-1916). Preşedinte al 

Camerei Deputaţilor. Traduce şi localizează câteva lucrări franceze. Două piese de 

teatru originale: „Ştefan Hudici” şi „Zulnia Hâncu”. A îngrijit volumul „Versuri şi 

proză”, de Mihai Eminescu (1890). Autor de poeme în proză.   

 

DECEMBRIE 

 

■ 1991– Revista Asachi, seria nouă (a doua), subintitulată „revistă de economie, 

cultură, ştiinţă, opinii, comentarii, informaţii” (până la nr. 6), „revistă de economie 

cultură ştiinţă, învăţământ” (nr. 7 – 38), apoi „revistă de cultură” (nr. 39-202), a apărut 

între decembrie 1991 şi decembrie 2005, la început săptămânal (până la nr. 17/1992), 

apoi bilunar (nr. 18-58/1992-1993), iar din ianuarie 1994 până în decembrie 2005, 

lunar. Primele 19 numere au fost editate în format tabloid (4 p.), apoi în format A 4 

(între 8 şi 16 p.)  Această serie a apărut din iniţiativa unui grup de intelectuali (întrunit 
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la 29 noiembrie 1991, când s-a adoptat un Statut al Societăţii Ştiinţifice-Literare 

„Asachi”, publicat în nr. 1/dec. 1991), grup condus de prof. Gheorghe Bunghez, la acea 

vreme director al S. A. Bibliopolis-Petrodava,: Aurica Ropcean, Ion Alistar (ultimul 

până la nr. 65 inclusiv), Marcel Drăgotescu – redactor coordonator, Constantin Cucu – 

secretar de redacţie. De la nr. 2, comitetul director s-a limitat la cei trei nominalizaţi în 

primul număr, iar colegiului redacţional i s-a adăugat: Ion Băra, Paul Findrihan, 

Leonard Rotaru, grafica fiind semnată de Cristian Petrescu. În timp, au fost cooptaţi în 

colegiul redacţional Adrian-Şerban Dobrin, Emilian-Mihai Mancaş (nr. 35 – 79), 

Nicolae Popa, Constantin Prangati şi Lucian Strochi (nr. 96), apoi, de-a lungul anilor, au 

mai făcut parte din conducerea revistei: Constantin-Horia Alupului-Rus, Ioan 

Amironoaei, Viorel Crăciun, Monica Cristea, Mihai Stere Derdena, Gheorghe Ţigău. De 

la primul număr, salutat de scriitorii Dumitru Almaş şi Ştefan Cazimir (născuţi în 

Neamţ), li s-au adăugat colaboratori de prestigiu: Eftimie, episcop al Romanului şi 

Huşilor, scriitorii Nichita Bistriceanu, Eduard Covali, Mircea Zaharia, Doru Albu şi 

oamenii de ştiinţă dr. Ion I. Băra şi dr. Constantin Măzăreanu. Pe parcurs, au semnat în 

paginile celor peste două sute de numere intelectuali, scriitori, membri şi nemembri ai 

USR, cadre didactice, medici, ingineri, cercetători din Neamţ, dar şi din ţară (scriitor, 

cadre universitare, oameni de ştiinţă). Totodată, a fost şi publicaţia care a lansat multe 

nume care astăzi sunt cunoscute în ţară şi peste hotare. Suplimente:  „Didactica”, editat 

în colaborare cu I.Ş.J.N. (4 p.) şi „Asachi Junior”, pentru tineretul şcolar. 

■ 1/1892 – n. Cezar Petrescu, la Hodora, Iaşi (d. 9. 03. 1961, Bucureşti). Prozator, 

gazetar şi traducător. După două clase primare pregătite în particular (1899-1891, 

următoarele două la Roman (1901-1903),  apoi gimnaziul la Liceului Internat din Iaşi, 

frecventând una an (1903-1904), va reveni la Roman pentru încă trei ani (1904-1907), 

apoi se va întoarce la Iaşi la Liceul Naţional (1907-1910), dar ultima clasă de liceu o va 

pregăti tot în particular. A urmat Dreptul la Iaşi, apoi va deveni un colaborator şi 

redactor al multor reviste printre care, „Gândirea” (1921), la Cluj, împreună cu Gib I. 

Mihăescu, Adrian Maniu ş. a. Romanele sale sunt foarte cunoscute.  

■ 3/1835 – n. Narcis Creţulescu (pseud. lui Nicolae Creţu), Costeşti, Botoşani (d. 1. 

03. 1913, Târgu-Neamţ). Seminarele de la Mănăstirea Neamţ şi Iaşi, Facultatea de 

Ştiinţe a Universităţii ieşene. În 1859, s-a călugărit la Mănăstirea Neamţ. Sfinţit ca preot 

la Iaşi, arhiereu al Mitropoliei, devenind membru al Sinodului. Egumen al Mănăstirii 

„Sf. Sava”, profesor la Seminarul din Iaşi, director la seminarul din Huşi. În 1866, 

revine la Mănăstirea Neamţ unde va fi stareţ (1902-1909) şi va rămânea până la moarte. 

A intenţiona să scrie o istorie a mănăstirilor româneşti, dar nu a reuşit să scrie decât 

istoria a 120 de lăcaşuri. Cărţi: „Istoria Sfintei Mănăstirii Gorovei din Judeţul Dorohoi”; 

„Mănăstirea Bistriţa”; „Istoria Cetăţii Neamţ”; „Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi 

Secu” (10 vol. manuscris, aflate la Academia Română).  

■ 3/1874 – n. Vincenzo Puschiasis, la Rigolato Friuli, Italia (d. 27. 08. 1941, Piatra-

Neamţ). Venit în Piatra-Neamţ (1899), a deschis o carieră de piatră la Băcioaia, lângă 

Văleni (Peste Vale) şi, cunoscându-l pe maistru zidar Carol Zane, va face parte dintr-o 

echipă de muncitori care, după Primul Război Mondial, va alcătui prima antrepriză de 

construcţii. S-a căsătorit şi s-a naturalizat în România. De numele lui se leagă 

construirea de monumente ale eroilor, obeliscuri, socluri pentru statui, pietre funerare ş. 

a., în judeţele Neamţ, Bacău, Vaslui şi Suceava. Dintre acestea amintim: Complexul 

Funerar din Cimitirul „Eternitatea” din Piatra-Neamţ (împreună cu Gh. Iconaru). A 

lucrat şi la clădirea actuală a Teatrului Tineretului. La acestea se adaugă numeroase 

fântâni, poduri viaducte biserici ş. a. În 1998, la Editura „Nona” apărut Albumul 

„Vincenzo Puschiasis, pictor în piatră” de Giovana (nepoata artistului) şi Gh. Munteanu. 

■ 4/1894 – n. Octav Dessila, la Bucureşti (d. 3. 08. 1976, Bucureşti) E demn de ştiut că 

acest cunoscut scriitor a fost elev al prestigiosului Liceu „Roman-Vodă” din Roman. 
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■ 6/1857 – n. Cristea Şt. Buicliu, la Roman (d. 1916, Bucureşti). Facultatea de 

Medicină (Paris), lucrează ca intern în diferite spitale din Franţa. Dr. în medicină (4883) 

În ţară, a lucrat la Iaşi, iar în 1884, se stabileşte la Bucureşti. Din 1899, profesor la 

Facultatea de Medicină, şef de clinică.. Membru corespondent al Societăţii Academice 

din Paris. Scrieri: „Notes sur quelques points de la symptomatologie du diabète 

(Thèse)”, Paris 1873; „Des anomalies et des formes frustes de la sclérose en plaques 

disséminées”, Paris, 1883; „Isterie şi ipnotism”, Bucureşti, 1885; „Lecţiuni clinice 

asupra semiologiei cardiace, Bucureşti, 1888; „Un cas de polynevrite arsenicale”, 

Bucureşti, 1897; „Raport asupra glandelor cu secreţie internîă şi externă în sindromul 

asistolei”, Bucureşti, 1914. 

■ 6/1864 – n. Nicodim Munteanu (prenumele, Nicolae), la Pipirig, Neamţ (d. 27. 02. 

1948, Bucureşti). Seminarul „Veniamin Costachi” Iaşi (1882-1890). Aici l-a cunoscut 

pe G. T. Kirileanu. Academia  din Kiev (1895). Tuns în monahism, la Mănăstirea 

Neamţ (1894), hirotonisit arhimandrit şi numit vicar al Mitropoliei Moldovei (1898-

1902), vicar al Episcopiei Dunării de Jos (1902-1909) şi director al Seminarului „Sf. 

Andrei” din Galaţi (1903-1909), Episcop la Huşi (1912), stareţ la Neamţ (1924-1935), 

mitropolit al Moldovei (19351939), patriarh (1939-1948), membru de onoare al 

Academiei (1918). Numeroase cărţi originale şi traduceri, printre care „Noul 

Testament” (cinci ediţii, 1924-1941), „Psaltirea” (trei ediţii). În colaborare cu I. D. 

Ştefănescu, a publicat „Biblia ilustrată. Locuri alese, însoţite de ilustraţii de artă şi 

lămuriri ştiinţifice”, Neamţ, 1936. 

■ 6/1949 – n. Paul Chiribuţă, la Buhuşi. După absolvirea I. A. T. C. Bucureşti (1972), 

a fost repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ, unde a debutat în spectacolul 

„Hrap-Alb”. A interpretat numeroase roluri în spectacolele montate la TT. În 1984, s-a 

transferat la Teatrul „Bulandra” din Bucureşti, apoi, din 1994, consilier al Fundaţiei 

„Tofan”. În 1996, a fost numit de Silviu Purcărete director al Şcolii de Actori din 

Limoges, Franţa.   

■ 7/1894 – n. Ion Luca, la Roman (d. 30. 01. 1972, Bucureşti). Primele două clase  

primare la Roman, apoi la Bacău, unde a urmat primele două clase secundare la Liceul 

de Băieţi din Bacău. Licenţiat în Drept, se înscrie la Facultatea de Teologie. Doctor în 

filozofie şi teologie (1919). Se stabileşte la Bacău, e hirotonisit diacon la Biserica „Sf. 

Nicolae”, de unde va demisiona în 1922. Cariera didactică: profesor suplinitor de limba 

latină, profesor şi director la Şcoala Normală de Învăţători de unde va fi transferat la 

Şcoala Normală de Învăţătoare, unde va fi titular până în 1948 (din 1940, se va afla 

mult timp în concediu de creaţie). I se joacă piesele, inclusiv la Bucureşti şi obţine 

premii naţionale. A fost deputat din partea Partidului Poporului – Averescu, 1927. După 

1948, a fost scos din teatru şi se retrage, în 1952, la Vatra-Dornei. După 1960, revine cu 

greu pe scena teatrală. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română 

(1948). Cu piesa „Icarii de pe Argeş” a debutat editorial ca dramaturg, (1933). 

Debutează la Teatrul Naţional din Bucureşti cu piesa „Iuda din Cariot” (19. 03. 1934). 

Marele Premiu al Teatrului Naţional. A lăsat pentru posteritate: 48 piese de teatru (în 

proză şi în versuri), multe jucate, mai ales înainte, dar şi după 1945 la: Bucureşti, Cluj, 

Iaşi, Botoşani, Bârlad, Bacău, Ploieşti, Arad, Reşiţa. Unele piese sunt inspirate din 

legende („Iuda din Cariot” şi „Icarii de pe Argeş”), altele din istoria Egiptului antic 

(„Amon-Ra” ) şi a Bizanţului („Femeia Cezarului” şi „Năframa iubitei”), din istoria 

poporului român: „Alb şi Negru”; „Cele patru Marii”; „Rachieriţa”; „Leana 

Vrăjitoarea”; „Dumitra”; „Pelina” ş. a. 

■ 9/1923 – n. Aspazia Petrescu-Oţel, la Cotul-Ostriţei, Cernăuţi. Liceul Ortodox de 

Fete din Cernăuţi (1936-1944). Se refugiază cu părinţii la Şugag Alba; bacalaureatul la 

Orăştie. Se înscrie la Universitate (Facultatea de Litere şi filosofie, 1944-1948). Este 

arestată (9. 07. 1948), condamnată la 10 ani, apoi i se prelungeşte condamnarea cu 4 
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ani, până în 1962, când se eliberează şi se stabileşte la Roman, unde se va căsători cu 

Alexandru Petrescu, fost profesor de contabilitate, la Liceul Comercial din localitate. S-

a pensionat de pe un post de contabil (1980). A debutat în timpul liceului. A colaborat: 

„Puncte cardinale”, „Permanenţe”, „Gândirea”, „Cronica Romaşcană”, „Rost” ş. a. 

Scrieri: „Crucea de la Miercurea Ciuc şi Paraclisul «Naşterii Maicii Domnului» de la 

Mislea”; „Strigat-am către tine, Doamne”.  

■ 9/1941 – n. Ion Strătilă, la Vutcani, Vaslui. Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu”, 

Bârlad, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti, cursuri de specializare, 

documentare în Italia Germania şi Franţa. Director economic la CFS Săvineşti şi 

director general al Societăţii Mixte Româno-Italiene RIFIL Săvineşti. Susţinător moral 

şi material al activităţii culturale, ştiinţifice, sportive şi umanitare. 

■ 10/1892 – n. Romulus Demetrescu, la Roman (d. 24. 12. 1972, Bucureşti). Liceul 

Naţional, Iaşi (1913). Seminarul Pedagogic Universitar. Doctor în filozofie (1925). 

Debutează în liceu, „Activitatea tinerimii”, Ploieşti (1910), cu note şi recenzii. Între cele 

două războaie, cadru didactic la Cluj (Liceul „Gheorghe Bariţiu”, la Universitate şi la 

Seminarul Pedagogic), va colabora, cu recenzii, cronici şi cu articole dedicate 

actualităţii literare, la revistele transilvane. Debutează, în 1922, cu manualul de liceu, 

„Elemente de logică şi metodologie”, apoi alte cărţi didactice. După 1944, prefaţa la 

„Tratatul elementar de logică”, lucra la „un mare «Tratat de logică»”. Volumul: 

„Însemnări critice”. 

■ 10/1911 – n. Scarlat Porcescu, la Porceşti, azi Moldoveni, Neamţ (d. 3. 12. 1991, 

Iaşi). Seminarul „Sfântul Gheorghe”, Facultatea de Teologie din Cernăuţi, Institutul 

Pedagogic Iaşi, Facultatea de Litere şi filozofie Iaşi. Pedagog la Seminarul din Roman, 

hirotonit preot la Catedrala Episcopală din Roman, profesor la Şcoala Normală de Băieţi 

din Focşani, la Seminarul din Roman, la Seminarul „Veniamin Costache”, Iaşi, la 

Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti a Arhiepiscopiei Iaşilor, consilier administrativ-cultural 

şi vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, redactor al Revistei „Mitropolia 

Moldovei şi Sucevei”. Volume: „Episcopia Romanului în secolul XV. întemeiere şi 

organizare”; „Biserica episcopală din Roman”; „Catedrala mitropolitană din Iaşi”; 

„Mănăstirea Neamţ” (în colab.); „Episcopia Romanului”; „Mănăstirea Văratic” (în 

colab.); „Episcopia Huşilor.  Pagini de istorie”; Numeroase articole în „Cronica 

Romanului”, „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” şi „Biserica Ortodoxă Română”.  

■ 10/1941 – n. Ioan Caraza, la Farcaşa, Neamţ. Seminarul Teologic de la Mănăstirea 

Neamţ; Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti (1965); doctor în 

teologie (1999); studii la Universitatea din Tübingen; Facultatea de Teologie a 

Univerităţii din Bonn; audierea de cursuri la: Universitatea din Köln; studii la 

Universitatea din Freiburg. Traducător la Serviciul de Relaţii Externe al Patriarhiei. 

Asistent titular la Catedra de Dogmatică a Institutului Teologic Universitar din 

Bucureşti; suplinitor la Lectoratul de Limbă Germană din cadrul Institutului Teologic şi 

la Catedra de Dogmatică; lector titular la Secţia de Teologie Sistematică din cadrul 

„Facultăţii de Teologie Ortodoxă” a Universităţii din Bucureşti, în  specialitatea: 

„Spiritualitatea patristică ortodoxă”, suplinitor la catedra de Teologie Sistematică, 

disciplina Morala Ortodoxă, la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din 

Craiova, la Facultatea de Teologie a Universităţii din Constanţa, la catedra de Patrologie 

la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Târgovişte, lector titular la 

disciplina Patrologie, conferenţiar universitar la aceeaşi disciplină în cadrul Catedrei de 

„Teologie Istorică”, profesor titular la disciplina „Patrologie şi literatură postpatristică” 

în cadrul aceleiaşi catedre.  

■ 11/1875 – n. Ioan C. Dimitriu-Damieneşti, la Damieneşti, Neamţ (d. 1946, Roman). 

Nume iniţial Giurgeanu Neculai, schimbat prin adopţie. După două clase gimnaziale, 

Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi (coleg cu G. T. Kirileanu). Învăţător la: Oţeleni 
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– Bâra, Călăraşi, Damieneşti şi Roman. Împreună cu învăţătorii Teodor Ionescu şi 

Panaite Cocea, editează foaia populară „Dascălul poporului” (15. 11. 1908-1. 02. 1910) 

şi editează Revista „Cuvântul dăscălesc”. Înfiinţează Banca Populară „Păstrarea”, 

Cooperativa de Consum „Voinţa Neamului”. Colaborează la: „Tribuna”, „Dreptatea”, 

„Arhiva” şi „Păvăţuitor”. Scrieri: „Păreri asupra reformei învăţământului primar”; 

„Răspuns unor calomnii”; „Geografia Judeţului Roman”; „Dicţionar pedagogic”, 

„Culegeri de folclor”, toate la Roman. 

■ 12/1904 – n. Victor Andrei, la Bahna, Neamţ (d. 20. 08. 1996, Bucureşti. Liceului 

„Roman Vodă” din Roman, Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din 

Bucureşti, cu „magna cum laude”. Doctor în ştiinţe (1946). Profesor la: Fălticeni, Piatra-

Neamţ, Universitatea din Odesa (1943-1944), Craiova, Caracal, Cluj şi Bucureşti. 

Câteva luni, a fost numit primar al oraşului Piatra-Neamţ (1940), apoi conduce 

Inspectoratului Şcolar al Ţinutului Prut. După o întrerupere (1959-1962), când a fost 

scos din învăţământ pe motive politice, va fi reîncadrat la Şcoala Generală din Şimon, 

Braşov, de unde a ieşit la pensie (31. 08. 1965). În perioada cât a funcţionat în Piatra-

Neamţ a fost membru în Comitetul de conducere şi colaborator al „Apostolului, revistă 

didactică şi literară”, de la  nr. 13, 1. 12. 1935. Tot în acel an, împreună cu Vasile 

Gaboreanu şi Constantin Luchian, elaborează Statutul Cercului Didactic din Judeţul 

Neamţ cu sediul la Piatra-Neamţ, ce va fi publicat în nr. 7. Lucrarea care este căutată şi 

astăzi de specialişti, pentru conţinutul ştiinţific deosebit este „Încercare asupra 

climatologiei oraşului Piatra-Neamţ”. A colaborat la: „Preocupări didactice”, „Revista 

Geografică Română” (Cluj), „Moldova de Sud” (Tecuci), „Buletinul Societăţii Române 

de Geografie «Danubius»” (Galaţi), „Natura”, „Terra”, „Buletinul de Ştiinţe 

Geografice” (Bucureşti), „Reformatorul” ş. a. Cetăţean de onoare post-mortem al 

Municipiului Piatra-Neamţ (1994).  

■ 16/1949 – n. Ioan Dănilă, la Târgu-Neamţ. Liceul „Ştefan cel Mare”, Târgu-Neamţ, 

Institutul Pedagogic de 2 Ani din Suceava, Facultatea de Filologie şi Istorie, Craiova. 

Cariera didactică: învăţător suplinitor şi calificat (Oglinzi, Neamţ şi Şcoala Nr. 11, 

Piatra-Neamţ), profesor (Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” şi Liceul Pedagogic), director 

al Casei Corpului Didactic şi cadru didactic universitar (toate în Bacău). Doctor în 

filologie. Coordonator al Clubului UNESCO de pe lângă Liceul Pedagogic şi preşedinte 

al Filialei Bacău a S. Ş. F. A pus bazele Fundaţiei „Vasile Alecsandri” şi ale Ed. „Egal”. 

Redactor şef al Revistei „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria Filologie” a Facultăţii de 

Litere a Universităţii din Bacău. Debut publicistic, în revista „Ramuri”. Membru în 

societăţi ştiinţifice şi profesionale. Realizator de rubrici / emisiuni în presa scrisă şi cea 

audiovizuală.. Distins cu Medalia Jubiliară 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu 

(2000). Cărţi (volume colective şi în colaborare): „Preabecedar.”; „Comunicarea”; 

„Proiectarea şi modelarea activităţilor didactice”; „Comunicarea – clasa a IV-a”; 

„Preocupări privind modernizarea predării învăţării la limba română în ciclul primar”; 

„Îndrumătorul învăţătorului”; „Abecedar”; „Limba română – algoritmii analizei 

gramaticale”; „Fonetică şi fonologie”; „Cartea de citire cu învăţături”; „Opere 

fundamentale ale literaturii române”; „Studii şi cercetări ştiinţifice”; „Unitatea naţională 

a românilor, de la idee la faptă”; „Îndrumătorul educatoarei pentru utilizarea 

«Preabecedarului»”; „Dumitru Alistar – un ilustru cărturar moldovean”; „Spiritualitate 

românească, ieri şi azi”; „Limba română în graiul ceangăilor din Moldova”; „Româna 

corectă”; „Limba română – algoritmii analizei gramaticale”; „Enciclopedia judeţului 

Bacău”; „Casa – semn al identităţii culturale”.  

■ 19/1947 – Ion Cârnu, la Borniş, Dragomireşti, Neamţ (d. 2. 08. 2006, Piatra-Neamţ). 

Şcoala Profesională, Grupului Şcolar de Chimie din Piatra-Neamţ. A lucrat, ca operator 

chimist, la laboratorul de cercetări al CFS Săvineşti şi, concomitent, a frecventat 

cursurile serale ale Liceului „Calistrat Hogaş”. Colaborări la: „Antiteze”, „Apostolul”, 



292 

„Asachi”, „La Tazlău”, „Ţara Hangului”, „Informaţia Primăriei”, „Telegraful”, 

„Realitatea”, publicaţii locale, la „Anotimpuri” şi „Anuar”, ambele ale şcolii unde a 

învăţat, „Sinteze” şi „Roumanian Horizont” (Marea Britanie), „Tibiscus” (Iugoslavia). 

A obţinut peste 100 de premii la diverse concursuri literare, premiile revistelor 

„Albina”, „Convorbiri literare”. Unul dintre fondatorii Cenaclului literar „Ev aprins” şi 

al revistei omonime. Colecţii (bibliofile, numismatică, plăci de patefon călimări şi  

ceasuri etc.); membru al Uniunii Numismatice din România. Volume: „Olimpiada 

mugurilor”; „Pasăre şi delfin”; „Zbori la mine, primăvară”; „Caragiale la Neamţ”; 

„Satul din univers, monografia comunei Dragomireşti – Neamţ, de la origini până în 

anul”; „Odă clasicilor englezi duşi la maculatură”; „Singurătatea ploii”; „Drumuri 

eminesciene”; „Nimbul crizantemei”. 

■ 15/1972 – n. Ioana-Mkihaela Balaban, la Piatra-Neamţ (d. 1. 02. 1991). Şcoala Nr. 

3 din oraşul natal, treapta I (clasele IX-X) la Liceul Industrial Nr. 1, cu profil industrial, 

după care treapta a II-a la Liceul „Calistrat Hogaş” (în prezent, Colegiul Naţional), dar 

nu a mai apucat să termine, deoarece timpul nu a mai avut răbdare cu ea. A decedat la 

Piatra-Neamţ. Prezentă în Antologia „Poeţi nemţeni” de Emil Bucureşteanu. 

■ 16/1883 – n. Gavriil Galinescu, la Hangu, Neamţ, în familia preotului Mihai 

Galinescu, (d. 10. 07. 1960, Durău, Neamţ). Seminarele Teologice din Roman şi Iaşi. 

Facultăţii de Teologie. Licenţiat (1909) la „Conservatorul de Muzică şi Declamaţie”, 

Bucureşti. Profesor la Dorohoi. Cu o bursă de studii frecventează Conservatorul de 

Muzică din Leipzig (1912-1914). Peste două decenii, cursuri de specializare (etnografie 

şi paleografie muzicală) la Universitate din Viena (1930-1931), iar pentru 

perfecţionarea în muzica orientală, la Atena. Profesor la Şcoala Normală din Buzău, 

detaşat, ca director, la Şcoala Pregătitoare din Hangu, pe care o va organiza ca gimnaziu 

mixt, prima şcoală de acest fel, în mediul rural, din Judeţul Neamţ. Aici, timp de zece 

ani, au fost şcolarizaţi peste trei sute de copii ai sătenilor. De la 1. 09. 1927, profesor la 

Gimnaziul „Alexandru cel Bun” şi, apoi, la Liceul Naţional din Iaşi; va preda Istoria 

muzicii, în mod onorific, la Conservatorul ieşean. La 1. 10. 1930, devine profesor la 

Conservatorul din Cernăuţi, de unde, în 1935, este mutat la Academia de Muzică şi Artă 

Dramatică din Iaşi. Retras la Hangu, după o pensionare abuzivă, va fi primar (1944) şi 

director al Căminului Cultural (1945). Repus în drepturi (3. 10. 1946), pentru încă doi 

ani, până la vârsta de 65 de ani, cu plata retroactivă a drepturilor băneşti, din 1941. 

După pensionarea legală, se va retrage la Hangu şi, până la sfârşitul vieţii, va continua 

activitatea în cadrul vieţii culturale. În 1957, are loc, la nivelul Regiunii Bacău, prima 

ediţie a Festivalului-concurs de muzică corală şi populară „Gavriil Galinescu”. În 1958, 

participă la Conferinţa Naţională pentru Pace, de la Ateneul bucureştean. Se mută la 

Durău, deoarece locul naşterii sale intră sub apele lacului Hidrocentralei de la Bicaz. 

Culegerile sale cuprind peste 1.000 de piese dintre cele mai diverse genuri. În domeniul 

componistic, Gavriil Galinescu s-a înscris pe linia deschisă de Gavriil Musicescu. Piese 

corale: „Cântecul plutaşilor de pe Bistriţa”, „Ciobănaşul”, „Rosmarin”, „Leliţico din 

Cordun” ş. a.. A elaborat manuale de muzică pentru clasele I-VIII. Volume: „Arta 

religioasă, caracteristice, rolul şi importanţa ei”; „Muzica corală bisericească”; 

„Manuale didactice de muzică de George Breazul”; „Muzica în Moldova”; „Cântecele 

munţilor noştri”, 1936; „Cântarea bisericească”; 

■ 17/1928 – Felicia Marinca, la Bicazul-Ardelean. Şcoala primară la Vânători-Neamţ, 

Liceul la Piatra-Neamţ, Câmpulung şi Vatra Dorenei, Facultatea de Filozofie, Ziaristică 

(1955) apoi Facultatea de Filologie (1963). Primele lecţii de pictură cu Th.V. Moraru, a 

făcut parte din grupul apropiaţilor criticului de artă Petru Comarnescu. 

■ 21/1722 – n. Paisie Velicicovschi, la Poltava, Ucraina, din părinţi români (d. 15. 11. 

1794, Mănăstirea Neamţ). Cărturar de prestigiu şi deschizător de drum în organizarea 

vieţii mănăstireşti. Îşi va forma personalitatea duhovnicească în mediul românesc. Ideile 
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sale, care au cuprins diferite planuri ale vieţii sociale, s-au materializat în aşezăminte 

monastice româneşti în deosebi la Secu şi la Neamţ, unde în 1879, a fost rânduit stareţ. 

El a iniţiat şi a sprijinit prin toate mijloacele o amplă activitate de traducere a operelor 

fundamentale ale literaturii patristice ale lui Vasile  cel Mare, Ioan Gură de Aur, Ioan 

Casian, Ion Scărarul şi Grigore Sinaitul, scrierile lui Aristotel, Platon, Socrate şi Plutarh 

sau cărţile populare de mare circulaţie: „Alexandria”, „Esopia”, „Floarea darurilor”, 

„Varlam şi Ioasaf”. La acestea se adaugă „Viaţa Sfântului Nifon, patriarhul 

Ţarigradului”, „Letopiseţul ţării. Letopiseţ al lui Nicolae Mavracordat”, lexicoane şi 

comentarii.  

■ 22/1954 – n. George Tănsănică, la Roman. A început să muncească de la 13 ani. 

Persecutat politic înainte de 1989, nereuşind să găsească un loc de muncă, ca să îşi 

poată întreţine familia, a plecat din ţară. A ajuns în SUA în anul 1982, şi-a refăcut viaţa. 

Pictează (se consideră iniţiatorul unui stil, intitulat „arta liniară”), scrie; după revoluţie a 

revenit periodic în ţară, publicând la Iaşi peste 34 de volume în diverse domenii. Spune 

că „nu poţi avea pretenţii dacă nimeni nu e interesat de valori”, adăugând că, totuşi, 

„nimeni nu poate mulţumi pe toată lumea”. Stabilit în California, SUA. Scrieri: 

„Filosofia unei lumi ”; „Scoot Palmer”; „Edenis York. Cronica unei familii americane”; 

Poezii: „Ansa”, „Swallow”, „Etern”; Teatru: „Quasar”; Cărţi pentru copii: „Reptila cea 

hapsână”; „Eden şi Feerie”; „Iepurile păzitor”; „Un crăciun fericit”; Romane: „Locnec”; 

„Noellyz”; „Adallya”; „Evelyne”; „Trandafirul negru”; „Crimă la Vest de Roman”, 

1999; „Sonia Bergamo”; „Noelliz”. 

■ 24/1945 – n. Cristian Livescu. Facultatea de Filologie, Bucureşti. Debut publicistic 

în „Viaţa studenţească” (1965). Între 1965-1968, a condus Cercul Studenţesc de Teorie 

şi Critică Literară al Facultăţii (coord. prof. Savin Bratu). A iniţiat, împreună cu Dan 

Mutaşcu, Adriana Bittel, Dorin-Liviu Zaharia, în 1967, Cenaclul „Atlantida”, preluat 

ulterior de grupul Silviu Angelescu – Ioan-Petru Culianu. După 1968, redactor la ziarul 

„Ceahlăul”, Piatra-Neamţ. A debutat literar cu un eseu despre Adrian Marino, în Revista 

„Ateneu”, Bacău (1973). A condus Cenaclul Literar „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ 

(1971-1977). După 1990, consilier la Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Neamţ. 

Ca membru al Uniunii Scriitorilor din România (26. 12. 1989), va îndeplini diferite 

funcţii: în Consiliul Asociaţiei Iaşi a Uniunii Scriitorilor (1996-2001); preşedinte al 

Reprezentanţei Neamţ a Uniunii Scriitorilor (1997-2004); preşedintele Societăţii 

Scriitorilor din Judeţul Neamţ, din martie 1990; membru permanent şi preşedinte al mai 

multor jurii ale Uniunii Scriitorilor. Din noiembrie 2002, este membru al Uniunii 

Artiştilor Plastici din România, secţia Critică. Membru fondator al revistelor „Credinţa 

Neamului”, „Poezia”, „Antiteze”; director fondator al Editurii „Crigarux”; redactor 

asociat la Revista „Convorbiri literare”, Iaşi, cu cronică literară permanentă (critica 

criticii şi critica poeziei). În mai 2000, membru al delegaţiei Uniunii Scriitorilor din 

România, la Simpozionul „Aniversări UNESCO – Mihai Eminescu”, la Veneţia. A fost 

distins de către Preşedinţia României cu Medalia „150 de ani de la naşterea lui Mihai 

Eminescu” (2000) şi  Ordinul Meritul Cultural, în Grad de Cavaler (2004). Consilier şi 

Preşedinte al Comisiei de Cultură, Învăţământ, Sănătate, Cercetare Ştiinţifică şi 

Agrement (Consiliul Judeţean Neamţ). A debutat editorial cu „Introducere în opera lui 

Ion Pillat” (1980). Volume: „Introducere în opera lui Ion Pillat”; „Scene din viaţa 

imaginară”; „Voluptatea labirintului”;  „Întâiul Eminescu”; „Ascuns într-o lojă”; 

„Magiştri & hermeneuţi”; „Eminescu şi enigmele «Caietului vienez», strategiile textuale 

ale debutului literar”, 2011.  

■ 24/1974 – n. Constantin Acozmei, la Valea-Seacă; Bălţăteşti, Neamţ. Facultatea de 

Filologie a Universităţii ieşene.  Bibliotecar la Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iaşi. A 

debutat cu „Jucăria mortului” (1996), reeditat în 2002, 2006. Premiul „Euridice”, 

acordat de Fundaţia „Paradigma”. 
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■ 25/1867– Femeia, revistă literară, artistică şi ştiinţifică, tipărită la Iaşi, apoi la Bacău 

şi apărută bilunar la Roman. 

■ 25/1952 – n. Silvia Măndăşescu, la Roman. Liceul „Roman-Vodă” (1971), 

Facultatea de Medicină şi Farmacie, Iaşi. Specialist în endocrinologie. Doctor în 

medicină. Membră a numeroase societăţi profesionale. Participantă la conferinţe şi 

congrese internaţionale. Scrieri: „Guşa endemică în judeţele Moldovei”, „Osteoporoza” 

(cap. în Medicina internă”); „Psihobiologia: dopomina, serotonina, noradrenalina – cele 

trei substanţe care determină comportamentul”, în „Acta medicinalis” vol. II. Este 

autoare a volumului de poezii „Roua de suflet”, 1997. 

■ 27/1952 – Aaron George, la Podoleni, Neamţ  (d. 29. 07.1999, Bacău, pseud. lui 

Gheorghe Aron). Studii liceale; Şcola Populară de Artă din Bacău (clasa Ilie Boca). 

După 1990, un timp, student la Heidelberg, la „arte frumoase”. Lucrările de artă 

plastică, în diferite forme ale fantasticului, ce se află în diferite colecţii particulare, 

precum şi în diverse publicaţii („Ateneu”, „Caietele Teatrului «George Bacovia», 

„Baricada” ş. a.). Numeroase expoziţii personale şi de grup în ţară şi străinătate. Premiul 

special la Tabăra Naţională de Artă SF (1981) şi Premiul UAP (1982). Nu s-a afirmat 

publicistic, nici editorial, opera sa literară – poezie, proză şi teatru – a rămas în 

manuscris.  

■ 28/1949 – n. Botez Mihai, la Filioara, Văratec, Judeţul Neamţ. Liceului „Ştefan cel 

Mare”, Târgu-Neamţ, Facultatea de Filologie, a Universităţii ieşene. Cu o bursă a 

Statului francez, a urmat cursuri intensive la Avignon. A susţinut examenul de doctorat 

cu teza „Mallarmé. l‟Admirable e la «divine tragédie» du litéraire” (1998). Debut cu 

volumul de proză  „Jocul de-a cine pierde câştigă” (1986). A publicat şi volume ce 

conţin lucrări didactice, cărora li se adaugă numeroase articole de critică literară în presa 

din Moldova. Alte cărţi:  „Litérature française”; „Le texte et son double”.  

■ 29/1903 – n. Sergiu Dan (pseud. Isidor-Sergiu Rottman), la Piatra-Neamţ (d. 13. 03. 

1976, Bucureşti). Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ. Şcoala Superioară Comercială, 

Bucureşti. Debut în „Cugetul românesc” (1922). Colaborări la majoritatea revistelor 

literare. Debut editorial: „Viaţa minunată a lui Anton Pann” (1929 (în colab). Alte cărţi: 

„Dragoste şi moarte în provincie”; „Arsenic”; „Surorile Veniamin”; „Unde începe 

noaptea”; „Roza şi ceilalţi”; „Taina stolnicesei”; „Tase cel Mare”; „Dintr-un jurnal de 

noapte”; „Serviciul de noapte”, îng. şi pref. Gabriel Gafiţa. 

■ 30/1934 – n. Vasile I. Ursachi, la Havârna, Botoşani. Şcoala Pedagogică din 

Şendriceni, Dorohoi, Facultatea de Istorie a Universităţii ieşene. Doctor în istorie 

(1986), cu teza „Văleni – o mare necropolă a dacilor liberi”, premiată de Academie cu 

Premiul „Vasile Pârvan” (1991). Director al Muzeului de Istorie, Roman (1993-1999). 

Membru al Institutului Naţional de Tracologie, al Institutului de Preistorie şi 

Protoistorie Cluj-Napoca şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A 

descoperit peste 300 de aşezări din diferite epoci istorice din zona Roman; a condus 25 

de şantiere arheologice, a participat la peste 180 de sesiuni ştiinţifice, la 5 congrese 

internaţionale. Colaborator la revistele de specialitate: „Carpica”, „Memoria 

Antiquitatis”, „Materiale şi cercetări arheologice”, „Thraco-Dacia”, „Inventaria 

Archeologica”, „Cercetări de numismatică”, „Hierasus”, „Magazin istoric”, „Arheologia 

Moldovei”. Scrieri: „Roman. Mic îndreptar turistic”; „Monumente din judeţele Bacău şi 

Neamţ”; „Zargidava – cetatea dacică de la Brad”. 

■ 31/1939 – n. Ioan Cărăuş, la Chişinău. Facultatea de Biologie a Universităţii ieşene 

(1962). Doctor în biologie (1973). Premiul Academiei Române (1983), pentru Tratatul 

de Algologie. Cercetător la Laboratorul de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie 

Acvatică, Piatra-Neamţ. Colaborator la mai multe publicaţii de specialitate. A semnat 

peste 100 de lucrări ştiinţifice. Scrieri: „Influenţa trecerii apei prin turbinele 

hidrocentralei de la Stejaru asupra planctonului conţinut”; „Observaţii asupra 
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macrofitelor acvatice din lacurile de acumulare Bicaz şi Pângaraţi”, „Algele în lacurile 

de baraj”, „Cultura la scară mare a algei Spiralina: probleme şi preocupări actuale” 

(1982), „Observaţii ecologice asupra Lacului Amara” ş. a.  

■ 31/1901 – d. Nicolae I. Eladescu, la Piatra-Neamţ (n. 1851, Suceava). Seminarul de 

la Socola, Iaşi. Participat la Războiul pentru Independenţa de Stat a României. Învăţător 

la Târgovişte, la Şcoala Primară Nr. 2, Piatra-Neamţ, şi director între 1898 şi 1901. În 

1899, este ales preşedinte al Societăţii „Propăşirea” şi al Comitetului de redacţie al 

revistei omonime, a cadrelor didactice din Piatra-Neamţ. Prin venirea sa la conducerea 

revistei şi atragerea unor cadre de prestigiu conţinutul publicaţiei se îmbunătăţeşte mai 

ales cu articole despre învăţământ. ■ 




