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Biroul de presă al domnului Agamemnon 
Dandanache ţine să precizeze că de curând a sosit în ţară 
domnul Agamiţă Dandanache, venind pe calea aerului, 
din străinătate, cu o aeronavă ce‑a zdroncănit tot timpul 
prin văzduhul agitat şi manipulat de tot felul de curenţi 
şi curente. Rompres, radioul şi televiziunea română au 
ignorat cu bună ştiinţă apariţia domnului A.D., venit 
nu numai de pe meleaguri străine, dar şi dintr‑un viitor 
îndepărtat, nu cum s‑a spus, tendenţios, că s‑a reîntors 
în patrie venind din secolul trecut!

Domnul Agamiţă Dandanache tot timpul s‑a simţit 
şi în trecut, şi în viitor, încolţit de duşmani mai mult sau 
mai puţin murdari, sau curat murdari, cum a fost, printre 
primii, plagiatorul şi plastograful I.L. Caragiale, dar nu 
i‑a păsat de ei nici ca – cât, mergând înainte, pentru 
prosperitatea ţărişoarei noastre. De altfel, numitul I.L. 
Caragiale, ca să iasă şi el în evidenţă, i‑a folosit numele 
şi biografia, personalitatea, care va să zică, în „Scrisoarea 
pierdută”, pe care – atenţie! – a citit‑o în faţa reginei 
Carmen Sylva!

El, I.L.C. – un ins cu doar patru clase primare! – 
ajuns, cu junimiştii, de care o vreme s‑a folosit, pînă 
lângă regina Carmen Sylva, ca să câştige niscai profit, 
se‑nţelege! Să mă beştelească pe mine în faţa monarhiei! 
declară domnul Agamiţă Dandanache, care, astfel, se 
dovedeşte un vechi antimonarhist şi antitotalitarist! 
Domnul Agamiţă Dandanache ţine să precizeze că n‑a 
făcut parte, în acest trist veac, din nici o nomenclatură! 
El n‑a fugit din ţară nici înainte de 1918, nici cînd s‑a 
cedat Ardealul, în 1940, motivând, ca unii, c‑ar fi plecat 
indignat de regimul lui Antonescu, n‑a fost membru al 
partidului socialist, al partidului comunist, al partidului 
democrat‑ creştin! Nu! Iar în ultimii cinci ani, în ultimii 
patruzeci şi cinci de ani, în ultimii nouăzeci de ani n‑a 
ocupat nici o funcţie, fiind plecat din ţară încă nu mult 
după ce moftangiul mai sus pomenit l‑a obligat (moral) să 
se stabilească dincolo de Berlin! De altfel, I.L. Caragiale a 
făcut atingere la persoană, de, nu numai în cazul domnului 
Agamiţă Dandanache, obligându‑l să plece din ţară, el s‑a 
atins şi de paşoptişti („A, generoşi patrioţi, care vă jertfeaţi 
şi pe voi, şi pe copiii voştri pentru viitorul neamului... Voi 
patru copii ai lui Dinicu Golescu, şi Cîmpinenii, şi Negrii, 
păcat că nu trăiţi să vă vedeţi urmaşii!... Voi aţi murit 
ruinaţi; dar nu face nimica – v‑aţi îndeplinit o datorie 
sacră pentru patrie.”), a fost – de ce nu? – printre cei 
care l‑au răsturnat şi alungat din ţară pe Alexandru Ioan 
Cuza, răsturnare declanşată cu acel registru plebiscitar 
început – unde credeţi? – pe un maidan din Ploieşti! I.L. 
Caragiale, domnilor, precizează A.D., în interviul acordat 
asociaţiei formate pentru alegerea domnului Agamiţă 
Dandanache ca preşedinte al României, a făcut atingere 
în mâzgălelile sale şi la... republica ploieşteană! Iar ca să 
se vadă calitatea malonestă, venală, a celui care nu şi‑a 
iubit niciodată ţara şi contemporanii săi este suficient să 
reproducem o strofa din sonetul „Contimpuranilor mei”, 
semnat Car...: 

„Fără de graiuri gure şi ochi far’ de priviri, 
Făr’ de mişcare forme şi încă, vai! ce este 
Mai sec în astă lume şi mai nemernic, ţeste 
Făr’ de gânduri şi inimi lipsite de simţiri.” 
Domnul Agamiţă Dandanache, care a fost contemporan 

cu I.L.C., protestează şi acum împotriva acestor blasfemii 
hidoase! Acest autor de gogoşi nu l‑a scutit nici pe 
Titu Maiorescu, ministrul Instrucţiunii, de!... Ascultaţi! 
„Mandarinul Ti‑Li, mare învăţat, care odinioară a fost 
trimis prin institute cu însărcinarea exclusivă de‑a strâmba 
picioarele chinezilor de mici, pentru a le face să se bucure 
mai târziu de rachitism...” Cine strâmbă picioarele culturii, 
fraţilor, ale ziarelor, ale instituţiilor, mă întreb şi vă zic? ne 

întreabă şi ne zice marele nostru compatriot, A.D., cine e 
Titu Maiorescu, cine?!... Dar şi domnul Titu Maiorescu nu 
s‑a lăsat, continuă A.D., şi‑a scris, negru pe alb: 

„Caragiale violent, grosolan şi inutilizabil”
(Cînd un ministru scrie despre un scriitor că este 

inutilizabil, rămâne un ministru de care se va vorbi cu 
duioşie mereu!)

De altfel, în ziarul recent apărut pe piaţa liberă 
românească, „Vocea patriotului naţional”, editat de un 
strănepot de‑al domnului Rică Venturiano, din biroul de 
presă al domnului Dandanache Agamiţă, o să fie arătată 
opiniunii publice adevărata tragedie a domnului Caion, 
primul care a avut curajul să‑l demaşte pe I.L. Caragiale 
drept impostor şi plagiator! Domnul I.L. Caragiale va fi 
pus pe două coloane cu Vasile Alecsandri, pentru a se 
produce dovada, ştiută şi muşamalizată, a furturilor 
săvârşite de haimanaua de la Ploieşti. „Astfel, spre 
exemplu, în Scrisoarea pierdută, domnul Farfuridi, pe care 
l‑am cunoscut personal, declară A.D., zice, venind vorba 
de revizuirea constituţiei: «ori să se revizuiască, primesc, 
dar să nu se schimbe nimic...» Domnul Farfuridi mi‑a 
povestit că această replică nu‑i aparţine şi că ea i‑a fost 
pusă în gură, forţat, de Caragiale, după ce inutilizabilul 
o furase de la Clevetici, al domnului Alecsandri («Vreau 
respectul convenţiunii cu condiţiune de a se schimba cu 
totul»). Iar în memoriile rămase de la Rică Venturiano şi 
aflate acum în posesiunea nepotului său (căsătorit cu o 
jună duduie din familia domnului Ghiţă Pristanda) se face 
precizarea că în Sînziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri, 
există următoarele: «Box pipili, box dei»... «Ce box, mă, 
na box...»; iar în Rusaliile, semnate tot de V. Alecsandri, 
se vorbeşte de «sufragiu, cumetre, ca la boieri», aşa că 
sufragiul universal despre care‑i vorbeşte Ipingescu lui 
Jupîn Dumitrache este un furt grosolan, mărturisit, după 
acea noapte furtunoasă, în zorii zilei, la un pahar, chiar 
de Ipingescu domnul Rică Venturiano! Ce să mai vorbim 
despre sufradzele lor!... spuse chiar de mine, în Scrisoare, 
se‑nchină pînă la buric domnul D.A., lepădându‑se ca de 
dracu de aceste vorbe care nu i‑au aparţinut!...

De altfel, biroul de presă al domnului Agamiţă 
Dandanache, singurul supravieţuitor dintre oamenii 
de bine plagiaţi de I.L. Caragiale, (supravieţuitor – în 
afara strănepoţilor, despre care va mai veni vorba), 
intenţionează, după data de 20 Mai, a.c., când domnul 
A.D. o să câştige alegerile prezidenţiale, să‑l dea în 
judecată pe I.L.C., pentru daune morale, şi să pretindă 
statului român despăgubiri financiare! „Miliarde de lei au 
fost încasate de statul român de pe urma replicilor mele! 
Vreau să mi se achite drepturi de autor furate de peste 
un secol!...”

Chiar dacă I.L. Caragiale s‑a plâns într‑o scrisoare 
către Petre Missir, în 1890, acum un secol, că n‑are bani – 
minţea! El scrisese pînă atunci „Năpasta”, „Scrisoarea 
pierdută” şi altele!... Bea cam mult, dumnealui! Cîrciumar, 
se revoltă bonom, domnul A.D. Şi declară falş (ca adevăr) 
conţinutul epistolei mai sus menţionate şi mai jos dată 
spre vedere şi ascultare:

„În starea în care mă aflu...
Chiria n‑am plătit‑o...
Palton nici atâta...
Ca culme, m‑am apucat să scriu o piesă şi, din 

pricină că trebuie să stau să scriu noaptea foarte târziu, 
am căpătat la ochi conjunctivită catarală.

Dau din colţ în colţ şi nu ştiu ce să mă fac.”
Minciuni, surâde domnul A.D., precizând oficiului 

său de presă că el nu ştie să existe vreun document 
medical care să certifice conjunctivita catarală a 
haimanalei compromise moral!... Şi chiar de n‑ar fi 
avut atunci paralele pe care şi le dorea, din 1884, data 

premierii „Scrisorii”... s‑au încasat milioane de lei, care, 
firesc, trebuie să ajungă în buzunarul celor frustaţi, 
paştişaţi, plagiaţi, calomniaţi!... – şi dintre care singur 
aflător în viaţă este marele nostru compatriot venit pe 
calea aerului din viitorul lumii şi al patriei ca să ne arate 
ce trebuie să facem ca să prosperăm! O parte din banii 
luaţi din drepturile de autor, domnul A.D. îi va investi în 
turism, în truism, în industrie, dând un exemplu viu de 
ce înseamnă iniţiativa particulară şi privatizare, pentru 
folosul întregului popor! Căci bine a zis Caţavencu:
„Scopul scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambeta”.

O zi din viaţa lui  
Agamiţă Dandanache

− Domnule...
− Spune, neicusorule... Pescuit, da, sînt 

preşedintele ales al „Federaţiei Române de Pescuit”, ales, 
neicusorule, de onoare, care va să zică...

− Şi preşedintele?...
− Şi...
− Dar parcă...
− N‑am auzit de Ţiriac!
Domnul Agamiţă Dandanache adoarme subit. La 

vîrsta domniei sale, matusalemică, nu e de mirare că 
somnul îl apucă din senin, deoarece tot din senin se 
trezeşte, aşa că este greu de spus cînd doarme sau cînd 
este treaz. Oricum, e veşnic senin, iar proteza dentară 
lustruită pe meridiane mai îndepărtate îi dă un rictus vesel, 
de mort vesel. Domnul Agamiţă D. nu a fost comunist, 
deci nu există nici un pericol ca venirea sa la preşedinţia 

(continuare în pagina 3)
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Este vorba de DLR, Dicţionarul Limbii Române, 
partea apărută între 1965‑2005, partea apărută între 
1913‑1949 mai numindu‑se şi DA, adică Dicţionarul 
Academiei. Aceste două denumiri, fraţilor, sunt 
convenţionale, căci amândouă seriile sunt ale limbii 
române şi ale Academiei Române... 

Mai nou ele au apărut în 16 volume de lux şi se 
numesc Dicţionar tezaur. Tot aşa le numeşte un proiect, 
tot al Academiei, care îşi propune transpunerea lor în 
format electronic, adaptat pentru căutări avansate, 
eDTLR, adică Dicţionar Tezaur al Limbii Române în 
format electronic. Să vedem dacă avem suficiente 
raţiuni să le numim aşa. 

Domnii informaticieni au dorit, cinste lor, să 
scoată la vedere limba română în comunitatea 
internaţională a filologilor şi a specialiştilor în lingvistică 
computaţională, şi cum sunt informaticieni, au luat 
ce au găsit mai tezaur în lexicografia românească şi 
s‑au pus cu hărnicie pe transpunerea lui în format 
electronic, doar nu era să îl facă ei mai bun.

Cu toată hărnicia, treaba nici acum nu e perfect 
terminată, din motive de sub‑finanţare, de criză 
economică, de criză de comunicare... 

Dar să vedem ce înseamnă Dicţionar Tezaur. Dacă 
e vorba de tezaur de citate, apoi da, e cel mai mare 
tezaur de citate ilustrative din lume, nicăieri nu există 
un dicţionar atât de bogat ilustrat cu citate şi unii cred 
că asta ar trebui să ne pună pe gânduri (ca la noi, la 
nimenea?). Nu cumva alte ţări nu au făcut dicţionare 
cu atât de multe citate pentru că au considerat că sunt 
greu, dacă nu imposibil de utilizat? 

Dar în general în lume este numit tezaur un 
dicţionar care are cele mai multe cuvinte, care tinde să 
gloseze toate cuvintele acelei limbi. Face DA + DLR aşa 
ceva? Ferit‑a Sfântul! Fuge de neologisme ca de lucruri 
necurate. Una dintre normele lui, stipulată de Ion 
Coteanu în 1965 şi respectată neabătut şi astăzi, este 
că un cuvânt, pentru a fi consemnat, trebuie să apară 
în mai multe stiluri funcţionale ale limbii, deci nu doar 
în stilul ştiinţific sau doar în stilul jurnalistic... 

Dar există şi ştiinţă de popularizare, manuale 
şcolare sau analize şi reţete medicale pe care bietul 
pacient ar vrea să le înţeleagă, iar cât despre stilul 
jurnalistic, au acces la el atât de mulţi vorbitori 
încât numai vocabular periferic utilizat de un număr 
restrâns nu se poate numi. Eu zic că mai periferic este 
vocabularul păstorilor din creierul munţilor care este 
bogat ilustrat în dicţionar!

Prin urmare, dicţionarul discutat aici este zgârcit 
cu neologismele. Nici cuvintele din fondul principal 
al limbii, referitoare la funcţii fiziologce şi părţi ale 
corpului omenesc „neelegante, necuviincioase”, nu 

îşi găsesc locul aici. Rezultă că NU este un dicţionar 
tezaur.

Ei bine, domnii filologi ştiu bine că nu este, dar 
îi lasă pe necunoscători să îl numească aşa, e flatant, 
sună bine, mai ales că tot ar trebui ca orice limbă în 
epoca actuală să iasă în lume, printre altele, şi cu un 
dicţionar tezaur, de ce să recunoaştem noi că nu îl 
avem şi nici nu îl dorim?

Dar este un dicţionar istoric! Şi aceasta, din 
păcate, în mai multe sensuri.

1. În sensul bun: Principiul istoric de redactare 
a unui dicţionar stipulează că ordinea şi filiaţia 
sensurilor cuvântului trebuie să fie ordinea istorică a 
atestării lor, se începe cu cele mai vechi şi se arată 
cum au evoluat ele până să ajungă la sensurile 
actuale. Dimpotrivă, DEX nu e un dicţionar istoric, 
este un dicţionar care reflectă uzul actual al limbii 
şi glosează sensurile începând cu cele mai frecvente, 
din limba contemporană, trecând apoi la cele arhaice 
sau regionale, glosându‑le doar pe cele care apar în 
literatură. DLR respectă filiaţia istorică a sensurilor, 
cine e interesat de ea, îl poate consulta. Dar totuşi, 
nu o dată am găsit prima atestare a cuvântului la o 
expresie de la sensul 3, cum se explică asta? Probabil, 
de la caz la caz...

2. Problema este alta. Academia a decis să se 
„modernizeze” dicţionarul, şi anume să se treacă la 
redactarea literelor apărute între anii 1913‑1949, seria 
DA, după normele DLR, de la 1965, ba încă fără a 
redacta dicţionarul direct în „format” XML, electronic, 
ca nu cumva să i se modifice „formatul” adică aspectul 
tipografic. Păi cele două feluri de format nu au nimic 
comun, adnotarea electronică nu se vede în forma 
tipografică!

Şi apoi, după părerea multor filologi, DA este un 
dicţionar mai bun decât DLR! Are definiţii concise, 
fără enumerări interminabile de contexte accidentale, 
are mai puţine citate, are traducerea foarte utilă a 
cuvântului titlu în limba franceză. Şi... datorită muncii 
informaticienilor, aproape că are deja un „format” 
electronic (la care se mai fac corecturi) permiţând în 
viitor consultarea pe calculator şi căutări avansate. 
Deci, cum îl „modernizăm” noi? Adăugând doar o parte 
din neologismele pe care ar trebui să le adăugăm? 
Dar în acelaşi timp îngreuindu‑l cu prea multe citate 
şi cu definiţii interminabile, în stil anacronic? Şi 
eliminând „formatul” electronic pe care îl are deja? 
Oare modernizarea unui dicţionar în 2012 e normal 
să se facă cu normele de redactare de la 1965? Oare 
cercetare ştiinţifică academică să fie asta? 

Şi când te gândeşti că lexicografii peste tot în lume 
se plâng că oricât de repede ar da la tipar dicţionarele, 

cu noi ediţii anuale, evoluţia limbii e aşa rapidă că ele 
sunt perimate încă de la apariţie!

La noi, ar fi cel mai bine, dacă s‑ar putea, să se 
reangajeze lexicografii de la 1960, ăia ştiau cel mai 
bine să facă definiţiile exact ca în DLR, şi nici nu scriau 
peste tot articole critice, ca mine. Din păcate, nu pot 
fi rechemaţi sub drapelul lexicografiei academice, cei 
mai mulţi s‑au dus într‑un loc mai bun.

Iată deci, DLR este un dicţionar istoric nu doar 
în sensul bun al cuvântului, ci şi într‑unul rău, se 
străduieşte să rămână un brontozaur al lexicografiei 
de la 1965 trăind printre noi! Cine mai foloseşte în 
dicţionarele zilelor noastre definiţii ca acestea (citez la 
întâmplare): 

(Popular; despre fiinţe; complementul indică 
buzele, urechile sau capul acestora) A lăsa (să atârne) 
în jos (de oboseală). Ce să atârne (în jos, nu în sus!) de 
oboseală? Păi, scrie în paranteza anterioară, că aşa e 
mai gramatical.

sau:
(Despre obiecte de îmbrăcăminte, pălării etc.) A (se) 

lăbărţa; a (se) pleoşti. Asta e mai clar. Dar vă rog să îmi 
spuneţi ce vă imaginaţi d‑vs când citiţi „etc.”? Că eu 
nu pot să vă spun.

ori:
(Învechit şi regional; despre oameni sau despre 

corpul ori părţi ale corpului lor; în forma dăbălat) Slab (1); 
p. ext. paralizat. Definiţia toată s‑a mutat în paranteza 
care ar fi trebuit să conţină doar minime indicaţii de 
utilizare contextuală. Şi ce relaţie semantică există, 
oricâtă extensie i‑am da, între slab şi paralizat?

Ca să nu mai vorbim de cuvinte ciudate ca 
întrebuinţează, arătarea etc. Unde aţi mai văzut d‑vs 
aşa ceva în dicţionarele din zilele noastre? Or, asta e de 
un mare interes documentar, muzeistic chiar, să vadă 
cititorul contemporan cum se făceau dicţionarele la 
1965, când norma lexicografilor era un număr de semne 
tipografice, deci aveau obiectivul ştiinţific şi interesul ca 
definiţiile să fie cât mai lungi şi întortocheate, citatele 
cât mai multe, nu ca în zilele noastre, când se fac 
definiţii cât mai sintetice, cât mai concise!

Ce m‑a necăjit cel mai tare este că am asistat 
la susţinerea unei teze de doctorat despre aspecte 
istorice ale semanticii şi sintaxei gradelor de rudenie 
în limba veche, unde candidata a fost criticată că nu a 
utilizat DLR, care e un dicţionar istoric, dar şi cum să 
fi citat biata fată asemenea definiţii anacronice într‑o 
teză scrisă în limbajul ştiinţific din 2012? Ea neavând 
nici intenţii şi nici calităţi de umorist. 

Dragi doctoranzi, soluţia ar fi să preluaţi de acolo 
filiaţia semantică şi să o redaţi cu vorbele voastre din 
2012, că alt nu aveţi cum face!

Un Dicţionar Istoric
Cătălina Mărănduc

De când cu Internetul, oricine îşi poate face 
publice scrierile, indiferent de valoare. Nu este nici 
rău, nici bine, calul de dar nu se caută în dinţi. Răul 
se naşte când autorii minori devin agresivi.

Minori? Da, ei nu au tipărit nimic, nicăieri, înjură 
Uniunea Scriitorilor, neagă un scriitor sau altul, devin 
„barosani” pe unele site‑uri şi dau lecţii de morală şi de 
pedagogie literară. Ca să intri în Uniunea Scriitorilor nu 
este chiar uşor. Unii confundă USR cu PCR, care avea 
milioane de membri. Alţii se joacă de‑a USR egal URSS.

Povestea cu vulpea şi strugurii. Ei sunt frondeuri, 
sunt neînţeleşi de critică. Nu generalizez, nu afirm că 
USR este o pepinieră de genii creatoare. Dar îţi trebuie 
cărţi publicate, recomandări şi unele ecouri critice, 
nu neapărat elogioase. Dicţionarele şi istoriile literare 
apărute în ultimul timp au adus şi contribuţii şi 
confuzii, dar sunt cărţi. Poţi să nu ai succes la public, 
la critici, timpul cerne şi discerne. Criticii sunt oameni, 
scriitorii sunt oameni, iar plevuşca agresivă este tot 
plevuşcă. Cineva îmi spune – „ Este greu să fii scriitor”. 
Da, este greu să fii şi cititor. Altcineva scrie – „Poetul 

fără poezie”. Îmi amintesc de atacul lui Sorin Toma 
împotriva lui Arghezi, dar Sorin Toma era activist şi 
Arghezi scria minunat. 

Este uşor astăzi să dai o copită şi Poetului 
Mihai Eminescu, lui Ion Barbu, lui Nichita Stănescu, 
lui Adrian Păunescu ( deşi a păcătuit prin imensa 
cantitate de versuri produse pe zi şi pe an). Unii scriu 
imitând clasicii. Rău. Alţii caută originalitatea prin 
texte scabroase sau de o violenţă nejustificată artistic. 
Lautreamont era crud, era „imoral”, dar ce limbaj avea? 
Cineva îl aduce pe Dumnezeu pe Internet şi îl trage de 
nas, de limbă, crede că atinge culmea satirei. Tâmplarul 
face mese, scaune, poetul produce poeme. Plevuşca 
nu produce nimic în afară de oftaturi şi exclamaţii. 
Durerea omului se poate exprima liber, mie nu‑mi 
place exhibarea sentimentelor, îmi dă impresia de 
falsitate. Alţii scriu monoton şi cenuşiu. Nu deranjează 
pe nimeni, dacă respectivii ar avea un minim respect 
pentru meseria de scriitor. Acum îmi explic de ce 
marea majoritate a scriitorilor mai importanţi se feresc 
să apară pe site‑uri. Într‑un tramvai ticsit de lume te 

poţi trezi cu un ghiont zdravăn, o înjurătură şi chiar 
să fii buzunărit la repezeală. Nu sunt pentru elitism, 
consider că oamenii se nasc egali, dar în şanse. 
Unii nu valorifică şansa de a scrie, se doresc repede 
recunoscuţi drept „cei mai tari din parcare”, pe un site 
oarecare. Nu mai spun de agramatismul unor texte, 
numeroasele greşeli , nu de tastare, ci de gramatică/
ortografie prost asimilată în anii de liceu. Ce contează 
un „i” în plus , în minus, o liniuţă acolo, un verb 
reflexiv de nerecunoscut? Inspiraţia contează. 

Este ca şi cum ai picta cu degetul sau ai cânta 
din pieptene, deşi se poate. Nu mă iluzionez cu faptul 
că acest mic expozeu ar ajuta la ceva. Dar, mai ştii? 
Uneori din aparent autori minori se nasc şi majorii. 
Şansa, Dumnezeu, mai ştii? În literatură, în artă nu 
există rigle, compasuri, ca să nu mai spun că şi în 
ştiinţă au fost şi sunt destule valori nerecunoscute din 
diverse motive. Dar ştiinţa merge înainte. Literatura 
este mai dinamică, şansele sunt mai mari. De aceea 
plevuşca se repede flămândă la aplauze din micile 
culise ale unui site.

P L E V U Ş C A  A G R E S I VĂ
Boris Marian
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„Literatorul este astăzi o adevărată 
şcoală din sânul căreia au ieşit la lumină 
tineri cu al căror talent ne putem mândri 
şi noi şi ţara. (...) Astfel revista literară din 
capitală devine o republică ce nu va 
avea alt cenzor decât controlul stilului.”

Al. Macedonski
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României să‑l ducă automat la naufragiul în tiranie. 
Sufragiul nu aduce naufragiul, aşa cum banii aduc 
fericirea de a catinda la conducerea ţării. Dacă e să ne 
facem de râsul Europei, trebuie să nu pierdem ocazia, 
şi să‑l alegem pe domnul Agamiţă ce doreşte el să fie 
ales, preşedinte al Federaţiei de pescuit; al Federaţiei 
pompierilor liberi, al Uniunii Scriitorilor – din moment 
ce, ca scriitor, în semifinale, Agamiţă a învins detaşat la 
voturi un mare poet! – al uniunii apostolilor „Adormiţi de 
întristare”, al altor comitete, comitate, comiţii şi mumiţii.

− „Moftul român” a înviat! citez eu din I.L.C.
− Adevărat a înviat! zice domnul Agamiţă D. şi nu 

ştiu dacă şi el citează din I.L.C. sau crede c‑au auzit c‑a 
înviat Cristos.

− Domnule Dandanache, sunteţi cumva prieten, 
rudă sau cunoscut cu nenea Niţă?...

Preopinentul plescăie din buze, ca şi cum ar încerca 
să‑şi aducă aminte. Întunericul se zăreşte în ochii 
săi apoşi. Îşi mângâie papionul pe care l‑a purtat şi la 
întâlnirea cu doamna de aer, regina imperiului britanic 
din secolul!... Care nene Niţă? pare să întrebe bătând 
ostentativ cu jejetul în bricheta primită în dar (spun 
ziarele sale) de la principesa Caledoniei.

− Niţă... zic eu şi încep să‑i citesc din hrisovul 
unde se află şi biografia sa, Niţă... negustorul...

Pentru Agamemnon D. amintirile există doar în afara 
spiritului său, în cărţi. Ele nu mai sunt nici realităţi, sunt 
cel mult cuvinte. Vrea să le... audă? Cum stă cu gura 
căscată igienic, atât cât să nu i se simtă râncezeală din 
gât parfumată în zori, pare că e curios. Zic, din hrisov:

− „...unul dintre negustori se căuta cu multă 
stăruinţă în fundul buzunarului de la nădragi. Îndată ce 
cuvântarea fu isprăvită, negustorul... scoţând din buzunar 
un pungoci unsuros... plin cu mărunţiş. Apoi, mergând la 
masa... trânti zgomos, între sfeşnice, pungociu, şi zise: 
«Dacă a venit vremea de jertfă, apoi cât m‑ajunge partea, 
nu mă dau în lături!»„

Domnul A.D. părea că doarme, privind lumea printre 
pleoapele sale prea scurte pentru a‑i mai acoperi ochii. 
Părea un iepure cu ochii roşii de nesomn, sau arşi de o 
omenească flacără antitotalitaristă şi democratică. Suflul 
şi răsuflul său patriotic nu se ataşează, de altfel, precum 
al sfinţilor, de înfăţişarea sa morfologico‑materială. Imobil, 
ca şi eternitatea cucernică – ce‑l locuieşte, nealterat de 
nici o emoţie terestră, fie ea venindă chiar din partea lui 
nea Niţă, d. A.D. pare proţăpit într‑un pătuiag de unde 
contemplă cu ochii închişi Universul. Nu renunţ să‑l aduc 
mai lângă paralela 45, între Bucureşti şi Ploieşti. Citez pe 
sărite:

− „Tinerii au un moment de dezgust... unul 
dintre ei zice cu indignare: «Mitocanul, tot mitocan!»... 
unii între alţii...: «Ura! Bravo patriot! S ă 
trăiască nenea Niţă!»„

D. A.D. seamănă uşor cu neică Niţă, 
ca spiritualitate religioasă. Lângă el se 
autofornichează în van Jică Jicurcu, 
cel fără de puţă. Ca în I.L.C., junele 
Jicurcu e cu alergătura, iar nea Niţă 
cu capitalul. Nea Niţă a deschis 
baierele pungociului şi a vărsat pe 
masă un pumn de mărunţiş; apoi a zis:

− Ei! Acu, cine‑mi iscăleşte 
fitanţia?

− Cum, nene Niţă?... Să ceri 
hârtie la vreme de revoluţie?

Fără fitanţie Niţă nu poate da 
icusarii, sfanţii şi firfiricii, fiindcă 
n‑are temei la catastif Şi i se dă 
adeverire la mână: „Subtiscăliţii 
patrioţi, la un moment greu al nostru, 
pentru interesele patriei, am luat de la 
nenea Niţă suma de 70 sfanţi pe care 
i‑o vom înapoia îndată ce vom izbuti 
să facem toate bune ca să nu mai fie 
tiranie...” Şi iscălesc toţi patrioţii. Mai 
târziu, neică Niţă; fruntaş al comerţului 
român, ca întreprinzător de furajuri şi 
altele, încasa, în virtutea chitanţei cu data de 10 februarie 
66, partea cuvenită după luptele sale pentru răsturnarea 
tiraniei... Astăzi vechiul patriot are un otel nobiliar, câteva 
milioane, şi păstrează cu scumpătate bătrâna chitanţă, 
pe care o arată la toată lumea ca pe un pergament de 
nobleţă, pentru a proba câte sacrificii a ştiut el să facă, în 
vremuri grele, pentru patrie... mai arată I.L.C. Neicusorul 
A.D. nu păstrează şi mnealui scrisoarea de amor? Mă uit 
la domnia sa: doarme, în admiraţia eunucului personal, 
Jică‑ Jica‑Jicurcu, venit pe vremuri din Basarabia într‑un 
tren plin de mătuşi ilegaliste, membre ale partidului care 
multe case le‑a ajutat să cumpere pe bani căzuţi din cer, 
chiar de la Dumnezeu. Moftangiul J.J.J. este eminamente 
român, exact ca în I.L.C. El este fiul operelor sale, şi, 
deşi democrat prin naştere, el face parte din aristocraţia 
inteligenţei, este român pînă în măduva oaselor şi 
stimează agricultura. Asta, ca român. Iar ca româncă, 
fiindcă Jicu este din naştere şi Jica, abuzează de şampanie 
şi de vinaţuri. Jica‑Jicu se gândeşte să‑i scrie memoriile 
domnului Agamiţă Dandanache, începând cu un prolog 
vitriolant împotriva acelui scârţa‑scârţa pe hârtie care l‑a 
adus pentru prima oară şi întâiaşi dată în scena politică 
doar în actul IV, scena a II‑a, peltic şi sâsâit!... cu ocazia 

aledzerii, neicusorule... Atunci, rămăsese fără coledzi. 
Să‑i ascultăm pe A.D.: stii, m‑a combătut opoziţia si colo, 
si dincolo, si dincolo... si rămăsesem eu... care familia 
mea de la patruzsopt în cameră... rămăsesem mă‑nţeledzi 
fără coledzi... si aşa am venit pentru aledzere.”

Acuma, a rămas fără... fără preşedinţia ţărişoarei, 
şi a venit degrabă, mă‑nţeledzi, căci familia lui de la 
patuzsopt, şi încă, ehee! cu câteva sute de ani mai înainte, 
în politică... nu făcea să nu... De şi... Ba încă, şi acuma, 
ţe deranz! Da’ stii, nu făcea să nu faţem măcar act de 
prezenţă...

Chiar dacă pierde alegerile, să se poată apoi fotografia 
lângă regina Campuciei, lingându‑şi rănile, supărat pe 
opoziţia care l‑a combătut, dar bucuros că, mă‑nţeledzi, a 
intrat în istorie! Căci asta vrea Agamiţă, să poată povesti 
cum a luptat pentru binele ţărişoarei! Le‑a promis, 
bunăoară, în’ marea sa generozitate, tutulor partidelor 
politice, automobile englezeşti, tipografii nemţeşti şi 
hârtie japoneză pentru ziare şi tipărituri, ca să se poată 
combate în termeni financiari egali. Toate publicaţiile au 
vorbit de marea sa generozitate, cum e şi normal, şi n‑au 
mai scos o vorbuliţă cînd au aflat că nu le‑a dat un sfanţ, 
fiindcă totuşi au învăţat ceva din experienţa electorală şi 
democratică a creştinului Agamemnon D.: că în politică 
trebuie să promiţi, nu să te ţii de promisiuni. Primul val 
se înregistrează, al promisiunilor; restul – e tăcere!

D. A.D. îl foloseşte pe Jică‑Jica şi drept confesor. 
Zilele trecute s‑a dus să se spovedească în faţa 
prelatului‑prelatei, ca să se ştie apoi în tot târgul, 
mă‑nţeledzi, cât de mult îl iubeşte el pe Dumnezeu‑tatăl, şi 
chiar pe Dumnezeu‑fiul... A ciocnit ouă încondeiate şi i‑a 
mărturisit proaspăt unsului preot Jică‑Jica J., precum că 
el, ca rumânul imparţial, cînd în 76‑77 sec. nostru, cînd 
s‑a declanşat campania împotriva României, în Occident, 
că... practica genocidului... El a pactat, care va să zică, 
cu persoanele maghiare fiindcă era sigur că susnumita 
campanie era pusă la cale de secu! Şi‑apoi, regimul 
politic era normal să fie confundat cu ţara, nu i se spunea 
„Ceauşescu – România”, României?! Spunând că românii 
practică genocidul etnic el a lovit în dictatură, spunând 
că românii sunt nişte!... mă rog, trecem!... el a făcut să 
apară mai repede zorii revoluţiei la noi! La întrebarea 
unora: de ce s‑a autointitulat acum membru de onoare al 
„Vetrei Româneşti”, cînd el şi în diaspora românească n‑a 
făcut decât o politică a puterii sale personale, d. Agamiţă 
a mărturisit în sfioasa domniei sale spovedanie precum că 
domnul Călinescu, fiul lui Armând Călinescu, şi ceilalţi 
români din străinătate care au contracarat defăimările 
aduse românilor, încă de prin 76‑77 – erau comunişti! Da, 
domnul Călinescu era comunist! şi el n‑ar putea, domnul 
Călinescu, să facă parte din „Vatra Românească”, fiindcă 

nu este imparţial, pe cînd d. A.D. este imparţial, 
adică‑i iubeşte foarte tare pe cei din „Vatra 

Românească”, mai ales dacă‑i vor da votul, 
şi le promite că, odată ajuns preşedintele 

României, celor din Timişoara le va fixa 
ziua naţională la 16‑17 Decembrie, sau 

cînd vor ei, celor de la Iaşi o să le pună 
ziua naţională pe 24 Ianuarie, celor 
de la Cluj, pe 1 Decembrie, celor din 
Muntenia, pe 10 Mai, iar celor din 
Oltenia pe 6 August, ziua de naştere 
a lui Ilie Balaci.

După spovedanie, scos din 
biserică, sforăind, pe braţele Jicăi J.J. 
şi ale altor enoriaşi, d. Dandanache 
A. a tras, iarăşi, un pui zdravăn 
de somn patriotic, în dulcea sa 
ţară părăsită acum un veac, 
plângând în somn pentru secolul 
de singurătate petrecut pe alte 
meridiane, latitudini şi longitudini. 
Apoi, vioi, s‑a prezentat să ofere un 

interviu sprinţarei reporteriţe de la 
televiziunea română‑liberă. Interviul 
a fost extrem de reuşit, fiindcă 

sprintena căprioară în blugi şi nespălată 
veşnic pe cap nu i‑a dat răgaz să scoată 

un singur cuvînt! Ea a pus toate întrebările 
şi a răspuns la toate întrebările, încît a obţinut încă 

o dată ce şi‑a dorit în faţa telespectatorilor – un succes 
mortal! (Acest interviu o să‑l publicăm după alegeri!)

Apoi d. Dandanache s‑a culcat în trapeza noului 
sediu pe care l‑a cumpărat în zona străzii Primăverii, 
conştient că acolo primăvara o să vină mai întâi... A 
adormit buştean, în timp ce Jicu‑Jica J. a transmis 
agenţiei „Rompres” că domnul Agamemnon Dandanache 
a plecat în Malaezia, Polonia, Anglia, Brazilia şi alte ţări 
libere, sau în curs de eliberare, la invitaţia unor regi, 
preşedinţi de sindicate, regine, preşedinţi de republici, 
sau de nerepublici, pentru un schimb de idei şi pentru 
a le da sfaturi preţioase, izvorâte din vasta sa experienţă 
de peste... aşa... care de la coledzi... cînd a venit de pe 
drum cu birza, ţinţi postii, hodoronc‑hodoronc, cum se 
câştigă puterea, zdronca‑zdronca... Neicusorii, regisorii 
şi regisoarele, sindicaliştii – toţi: ura, bravo, domnule 
Dandanache, puicusorule!

Din volumul „Dudul lui Shachespeare“ de Dumitru 
Radu Popescu apărut în anul 2000 la Editura Viitorul 
Românesc.
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‑ Liviu Antonesei, eşti un tip hiperactiv. Sau dai 
impresia doar?

‑ Cred că am venit pe lume cu două „păcate”, un 
exces de energie şi o curiozitate fără margini. Habar nu 
am dacă unul îl provoacă pe celălalt, dacă provin dintr‑o 
sursă comună, pe care nu am am reuşit s‑o identific, sau 
dacă pur şi simplu este vorba o întîlnire întîmplătoare. 
Indiferent însă de cauză, de sursă, mi se pare destul 
de clar că în această zonă şi‑ar putea afla explicaţia 
hiperactivitatea despre care vorbeşti. Am pus păcate 
între ghilimele pentru că habar n‑am dacă este vorba 
despre un dar sau o pedeapsă. Mai ales că nu pare să se 
potolească. La o vîrstă la care cei mai mulţi s‑au domolit, 
dacă nu vor fi ajuns deja la senectute, eu tot caut, mînat 
de curiozitate, şi încă mă agit, bîntuit de o energie care 
încearcă să se consume…

‑ Puştii de 20 de ani ar putea să te invidieze 
pentru vitalitate. Mă refer în primul rând la cea 
creatoare. Şi dacă tot am amintit de vitalitate, de 
neastâmpăr, oare literatura nu ne rupe din viaţă, nu 
ne privează de atâtea lucruri minunate, pe care le 
pierdem ocupându‑ne timpul cu scrisul?

‑ Nu, nu e nevoie să mă invidieze! Pe de o parte, 
nu e chiar uşor să controlezi ebuliţia asta – mi‑au 
trebuit peste 25 de ani de antrenament şi descoperirea 
înţelepţilor tibetani pentru a pune o oarecare ordine! Pe 
de altă parte, pot fi obţinute rezultate excelente, poate 
chiar mai bune!, şi cu mai puţină energie la dispoziţie 
dacă o persoană ştie să utilizeze un anume principiu al 
economiei. Şi nu, nu cred că literatura ne rupe de viaţă, 
nici că e pierdere de vreme, literatura, pentru cei ca noi, 
este o parte a vieţii, una importantă. Asta, ca un fel de 
răspuns mai filosofic! Am şi unul mai terestru. Oricît de 
importantă este literatura, oricît de mult aş iubi‑o, eu nu 
scriu totuşi mereu, fără răgaz. Sînt luni, chiar ani în care 
nu scriu nici o poezie, pentru ca dintr‑o dată să scriu 
un ciclu în cîteva zile. În ce priveşte poezia şi proza, nu 
scriu premeditat, ci cînd „îmi vine”, cînd „mă apucă”, deci 
mă bîntuie o imagine, o metaforă, o poveste. O povestire 
medie o scriu într‑o zi, pentru că e cumva scrisă în linii 
mari în cap, fără a exclude surprizele ce pot surveni în 
timpul scrisului. Una mai lungă în două‑trei zile. Dacă în 
intervalul acesta „nu iese”, nici nu va ieşi, aşa că o las şi 
aştept alta. Deci, între reprizele de scris, am largi zone de 
viaţă, uneori, chiar frenetică!

‑ Ai putea trăi fără scris?
‑ Habar n‑am, că asta încă nu mi s‑a întîmplat, dacă 

mă gîndesc că bunica dinspre tată m‑a învăţat să scriu 
şi să citesc pe la 5 ani, iar în clasa a III‑a scriam primele 
„romane” cu nemţi şi partizani, că rulau celebrele filme 
tematice sovietice, apoi şi cu cow‑boys, pentru că ne‑a 
adus „mica liberalizare” western‑urile înapoi! Nu, chiar 

nu‑mi dau seama. Iar dacă aş putea, cred că ar fi mare 
păcat, ca să parafrazez un banc cu Radio Erevan de pe 
vremuri! Bancul era nostim: se poate construi socialismul 
în SUA? Da, se poate, dar ar fi mare păcat!

‑ Dacă ar trebui sa alegi între o femeie superbă şi 
literatură...?

‑ Hopa! Aici m‑ai băgat într‑o imensă dificultate. Am 
mai fost de două ori în asemenea situaţii, însă în plan 
politic şi cumva inverse celei evocate de tine, în 2000, 
cînd am crezut că trebuie neapărat să aleg între unul cu 
mîinile pline de sînge şi altul cu gura plină de rahat, deşi 
nu era alegerea mea, şi în 2004, cînd l‑am ales pe unul 
care nu‑mi plăcea, pentru că adversarul îmi displăcea 
deja şi mai mult. Situaţiile de felul acesta le‑am rezolvat 
însă, neavînd ce vota, nu mai merg la vot. E absurd să 
votez mereu răul cel mai mic, iar acesta să se dovedească 
imens. Alegerea propusă însă de tine este cam fără 
ieşire, cel puţin pînă nu mai îmbătrînesc puţin şi dispare 
alternativa! Dacă aş fi „înţelept”, aş spune că aleg femeia, 
care nu poate rămîne superbă o eternitate şi cînd nu mai 
e aşa, revin la literatură. Din păcate, nu cred că sunt atît 
de înţelept, aşa că m‑aş lăsa în seama impulsului, nu 
putem planifica totul! Sigur că mi‑ar conveni mai mult 
să nu fiu supus unei asemenea alegeri radicale, să împac 
cumva şi capra, şi varza, ba chiar şi lupul…

‑ Bun. Să zic altfel. Ai o femeie frumoasă şi din 
literatură nu prea câştigi bani. Femeia vrea parfumuri, 
rochii şi altele. Cum procedezi? Nu este o dovadă de 
egoism că nu te apuci de‑o ocupaţie mai lucrativă?

‑ Credeam că vrei să‑mi complici situaţia, dar de fapt 
mi‑ai făcut lucrurile mai simple! Nu am avut niciodată 
o relaţie cu o femeie cu care să nu mă aflu într‑o relaţie 
de dragoste reciprocă, sau fără să fim bîntuiţi amîndoi 
de un feeling. Sigur că mi‑a plăcut mereu să am grijă de 
femeile care m‑au însoţit în viaţa asta, pe cît mi‑a fost 
posibil, chiar să le răsfăţ. Nu cred că vreuna s‑ar putea 
plînge, însă n‑am fost în situaţia să renunţ la literatură, 
pentru că nu literatura mi‑a oferit resursele necesare, 
ci activităţile colterale, Universitatea, articolele de ziar, 
emisiunile de radio şi televiziune, conferinţele, lecturile 
publice etc. Slavă Cerului, mai ales în tranziţia asta 
complicată, am reuşit să mă descurc fără să fiu nevoit 
să fac altceva, care să nu‑mi placă sau să‑mi placă mai 
puţin decît cele pe care le fac. Aş putea spune că sînt 
un „profitor” al tranziţiei, unul care munceşte mult, dar 
măcar în domenii care‑i sînt la îndemînă.

‑ Dacă am atins subiectul condiţiei scriitorului… 
Ce s‑ar putea face pentru îmbunătăţirea ei? Aş vrea 
idei, nu lamentaţii.

‑ De lamentat, nu mă lamentez, pentru că nu mi‑am 
propus să fac avere din literatură. Sînt, mai degrabă, 
bucuros că nu trebuie să‑mi public cărţile pe banii mei, 

că editurile, destule, 
încă îşi asumă riscul de 
a‑mi publica volumele 
pe banii lor sau pe bani 
atraşi de ele din diverse 
surse de finanţare. În 
rest, profesia pe care 
mi‑am ales‑o şi diversele 
activităţi colaterale, 
deja amintite, deşi îmi 
asigură cele necesare 
unui trai decent, nu‑mi 
epuizează tot timpul, aşa 
că îmi rămîne şi pentru 
scris. Poate contează şi 
faptul că, atunci cînd 
am nimerit pe subiect, 
scriu destul de repede. 
Uneori, mă simt cumva 
complexat, cînd citesc 
cum suferă unii colegi 
în faţa paginii albe. Eu 
nu sufăr. Dacă merge, 
merge, dacă nu, sper că 
va merge data viitoare. 

Şi, măcar uneori, am noroc. Mai pe scurt, vreau sa spun 
că pentru mine scrisul e şi o plăcere. Asta nu înseamnă că 
nu s‑ar putea face cîte ceva şi pentru ameliorarea condiţiei 
scritorului. Mă gîndesc că o bună lege a sponsorizării, 
după model anglo‑saxon să spunem, nu doar că i‑ar 
încuraja pe scriitori şi artişti în general, dar ar face inutile 
instituţii precum Ministerul Culturii – şi aşa e aberant că, 
într‑o societate modernă, laică, există un Departament al 
Cultelor! –, iar aşa numitele uniuni de creaţie n‑ar mai 
fi un fel de sindicate, ci nişte cluburi ale creatorilor. În 
aceste condiţii, premiile oferite periodic de ele chiar ar 
putea consacra valoarea, n‑ar mai funcţiona ca un fel de 
ajutoare sociale. Chiar în actuala stare economică – nu 
mai vorbesc în condiţii de relansare –, o asemenea lege 
ar putea face şi din drepturile de autor ceva motivant, 
am putea ieşi din ruşinea actuală, cînd nivelul lor nu mai 
este nici măcar cel din ultimul deceniu, de criză finală, 
a regimului comunist. De cele mai multe ori, nici nu iau 
drepturile de autor, solicit în locul lor suplimentarea 
numărului exemplarelor de autor, să mai ajungă cărţile 
mele şi la cititori prieteni mai săraci decît mine sau departe 
de punctele de difuzare. Asta îmi trece prin cap acum. 
Şi un avertisment pentru tinerii aspiranţi la literatură – 
în momentul de faţă, nu se poate trăi decent exclusiv 
din scris, nici măcar dacă eşti autor de best‑seller‑uri! 
Aici, vreau să spun, dar nici aiurea nu mulţi autori main 
stream pot trăi exclusiv din scris. Decît dacă iau un mare 
premiu internaţional, Nobel, Cervantes…

‑ De ce crezi că şi‑a pierdut prestigiul scriitorul 
în societate?

‑ Este greu să ne oprim la o singură cauză! Oricum, 
în vremea comunismului poziţia de scriitor era una 
suprareprezentată. Cultura noastră, care începuse să fie 
poli‑centrată în interbelic, a redevenit una literaro‑centrată. 
În absenţa ştiinţelor antropologice autentice, scriitorul 
ţinea loc şi de istoric, şi de sociolog, şi de psiholog sau 
antropolog, şi de – vorba lui Dinescu – moaşă comunală. 
Pe deasupra, în absenţa altor oferte de petrecere a 
timpului liber, lectura era o preocupare pentru mai mulţi 
oameni decît într‑o societate liberă şi dezvoltată. Cum 
cărţile bune nu erau atît de multe pe cît putem găsi astăzi, 
cum multe dintre ele se dădeau de sub tejghea, la pachet 
sau chiar „pe liste”, scriitorul ajunsese să fie înconjurat 
de un fel de aură, nu neapărat nemeritată, dar produsă 
de o mulţime de motive nu doar literare. Însă degradarea 
imaginii scriitorului a început încă de pe atunci, prin 
acţiunile aşa‑numitului „grup protocronist”, care a atacat 
scriitorii ce încercau să menţină creaţiei literare măcar 
un grad minim de libertate şi autonomie. Grav este că, 
după 1990, nu s‑a putut produce o despărţire a apelor 
de uscat, nu s‑a putut accede la ierarhie valorică reală, 
depăşind cele două ierarhii de dinainte de 1990, una 
„oficială”, a partidului şi protocronilor, alta „oficioasă”, a 
partidei estetice, ambele artificiale, chiar dacă a doua mai 
apropiată de una reală. Atacurile împotriva disidenţilor şi 
a scriitorilor cît de cît nepătaţi, care s‑au asociat în mare 
parte opoziţiei civice, sosite din partea scriitorilor‑activişti 
şi a protocronilor regrupaţi în publicaţiile feseniste şi în 
fiţuici precum „România Mare”, la începutul anilor 90, 
au mărit şi ele confuzia. Mai ales că totul se petrecea pe 
fondul unei explozii jurnalistice şi editoriale mai puternică 
poate şi decît cea din perioada interbelică. Dacă adăugăm 
oferta mereu în expansiune sosită dinspre televiziune, 
mediile electronice, diferitele forme ale artei spectacolului, 
explicaţia scăderii rolului – şi a prestigiului – scriitorului – 
devine ceva mai completă.

‑ Nu crezi că e şi vina scriitorilor? Mulţi nu 
s‑au purtat demn, făcând plecăciuni exagerate pe 
lângă potentaţii din economie şi politică. Vorba 
americanilor, „urmăreşte banii”...

‑ Cum să nu fie?! În primul rînd, pentru ca o ierarhie 
corectă era treaba lor, a breslei, nu trebuia să le‑o mai 
facă partidul sau Secu! Şi, da, e adevărată şi constatarea 
ta că destui i‑au tot luat cu mătănii pe potentaţii zilei. 
Este ceea ce constat şi eu, nu doar pentru scriitori, ci 
pentru intelectualii publici în general, într‑un serial în 
curs pe blogul meu. Se spune că fiecare pasăre pre limba 
ei cîntă, dar tot aşa şi piere. Din păcate, opinia publică 

Liviu Antonesei: „O inteligenţă de excepţie sau o pregătire 
intelectuală deosebită nu te protejează de la sine de grave 

perturbări morale, de tulburări de caracter…”
Interviu realizat de Alexandru Petria
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I ntenţională, şi prin condiţie (chiar şi Petruşka din 
Suflete moarte urmărea jocul fascinant al literelor 

din care, în alte şi alte alcătuiri, ieşeau alte şi alte cuvinte), 
lectura este, deci, în vederea a ceva. Poezia poate fi citită 
de unii pentru delectare, de alţii (actorii) pentru spectacol, 
ca pictorii care îşi fac „mâna” pictând în varii maniere şi 
poeţii începători (probabil) citesc poezie pentru a deprinde 
tehnica prozodiei. Criticii şi istoricii literari, în fine, citesc 
adnotând, subliniind, comparând etc. 

Dar filosofia?
Şi aceasta poate fi citită tot cam la fel, delectând 

şi ea, instruindşi îndreptând mintea uneori însă creînd 
fanatisme: nu îşi vor fi luat viaţa unii dintre cei ce au 
citit Phaidon platonician? Ca mai peste tot şi în acest caz 
există o ierarhie a ţintelor. Nici delectarea sau instrucţia 
nu sunt primare, dar alta este lectura tare, mai proprie 
filosofiei decât poeziei sau ştiinţei, deşi nu numai ei. 

O hermeneutică, aşadar, este în vederea a ceva. 
Citim în nota majoră filosofie nu pentru a‑i explica geneza 
şi structurile şi a o face astfel mai accesibilă altora, mai 
mult sau mai puţin iniţiaţi. A citi o filosofie pentru a o face 
cunoscută altora este, zicea rebarbativ Schipenhauer, 
cam asemenea hrănirii copilului de către mamă cu 
mâncare mestecată de ea. Didactic poate că modalitatea 
este folositoare, având însă şi o parte rea, anume aceea a 
posibilei creării de deprinderi nefaste, în urmarea cărora 
se preferă digest‑ul textului primar.

Lectura tare însă presupune două mişcări contrare 
şi, tocmai de aceea, complementare. Prima este de 
„identificare” (intropatică, întrucâtva) cu textul de 
aplicaţie. Cea de a doua este de „ieşire”, ca, în urma 
desluşirii structurilor articulaţiilor şi mecanismelor 
interioare ale „faptelor” istorice, prin trecerea lor în 
posibile argumente, să se decidă asupra operaţionalităţii 
lor. Pe scurt orice hermeneutică trebuie să se supună 
întrebării care îi defineşte rostul: cum gândim cu o 
filosofie ïstorică”, de mai de mult, de mai de aproape 
temporal, nu interesează, chiar deloc. Factorul timp 
aproape că este de neglijat, fiind exterior şi deviant. Dacă 
l‑am instrumenta, platonismul, „încărcat”de ani cum 
este ori altă filosofie asemenea, pe măsura vechimii şi‑ar 
fi pierdut din consistenţă. Temporalizant, nu s‑a putut 
impune ticul „hermeneutic”: „cu valoare în epocă”? Or, 
ceva ce are importanţă numai pentru un timp rămâne în 
instanţa acestuia şi se devalorizează cu el. 

Aşadar, cum gândim cu o filosofie, cum operăm cu ea 
dincolo de identitatea sa istorică şi sistematică, indiferent 
de vechime. O istorie a filosofiei ca hermeneutică 
operaţională are atâta şansă de adevăr pe cât „pune între 
paranteze” timpul. 

Î n anul 1940, un critic literar cu cotă în epocă 
(nu ştiu ce trecere mai are astăzi), Pompiliu 

Constantinescu, publica, la „Fundaţie”, o carte despre 
Tudor Arghezi. Ceea ce o distingea faţă de toate 
„hermeneuticile” la poet era încercarea bine supravegheată 
de a lucra cu filosofia culturii a lui Lucian Blaga. Precaut, 
criticul se ferea de tezism, neforţând lucrurile să încapă 
în ce nu le este propriu. Dar şi aşa, încercarea sa n‑a 
fost prea bine primită. S‑a bănuit chiar (informaţia o 
am de la un „cerchist” de la Sibiu) că Blaga însuşi i‑ar fi 
sugerat lui Pompiliu Constantinescu s‑o facă. O problemă 
de trufie? Poate că da, poate că nu, faptul interesează 
prea puţin. Chiar dacă aşa vor fi stat lucrurile, ce era 
rău în ideea lui Blaga? Păstrând proporţiile, presupun că 
orice matematician visează la starea de graţie a aplicaţiei 
tehnologice a proiectului său; de ce nu şi filosoful? Drept 
este că nu se gândeşte nici la „cucerirea” spaţiului cosmic 
sau a celuilalt, cuantic, nici la artefacte mai din preajmă. 
Totuşi, parcă din totdeauna, cel puţin mărturisit, vor fi 
fost filosofi care au năzuit ca presupoziţiile lor să iasă 
din identitatea abstractă a sufletului în sine, fără corp, 
de care vorbea Socrate. Nu va fi încercat Platon încă să‑l 
convingă pe tiranul Syracusei să‑şi guverneze cetatea 
după Republica sa? Epicurienii, stoicii şi scepticii visau 
la o „restaurare a omului” întemeind şi întărind unii în 
felul lor, ceilalţi în al lor, filosofia morală? Proclos, peste o 
vreme, făcea din metafizica sa o teologie şi din şcoală o altă 
„ekklesia”. Şi încă, până în vremea noastră, probabil că 
n‑a existat filosof care să nu‑şi vrea filosofia sa „verificată” 
printr‑o aplicare, prin alta...

Prin altcineva, şansa de „confirmare” fiind mai 
mare, Blaga voia să ştie dacă filosofia sa a culturii este 
operaţională, dacă se poate gândi cu ea, dacă altfel 
spus, este şi o metodă, drum către met’hodos. Cât a 
fost şi vanitate, nu mai contează: autorul, încet – încet, 
se estompează, lăsând opera să‑l reprezinte. Ce mai 
înseamnă viaţa lui, cum va fi fost ea, faţă cu opera? 
Biograficismul ţine şi el de o hermeneutică slabă, cel 
puţin în istoria culturii (artei, ştiinţei, filosofiei chiar şi 

religiei). „Cercetările asupra stilului, împinse de Lucian 
Blaga spre suprprinzătoare luminişuri şi simbolizate 
în viziunea «spaţiului mioritic» ne pot fi de folos aici” 
(Pompiliu Constantinescu, Tudor Arghezi, 1940, p. 95). 
Criticul reţinea câteva teme: organicul şi spiritualul, 
transcendentul care coboară; ortodoxia ca factor 
modelator latent. Acestea numai analitic pot fi izolate 
altfel una este în toate şi toate în una, încă mai mult, şi 
ele nu se pot aplica numai lui Arghezi ci aproape întregii 
lirici româneşti. „Viziunea mitică a naturii şi a divinităţii 
incorporate în ea”, ortodoxia care operează „subconştient 
în sensul viziunii organiciste” în grade diferite, în 
modalităţi particulare alcătuiesc un fel de pattern, 
substructură matricială a conştiinţei poetice româneşti şi 
nu numai poetice. „Creangă este un primitiv, un naturist, 
în care vorbesc instinctele primare ale vieţii ... Idealitatea 
lui acceptă senin binele şi răul... subliniind acelaşi 
organicism” (p. 95, 99‑100). „Să ne gândim la amestecul 
de sensualism şi supranatural din proza părintelui 
Galaction”. Ioan al lui Rebreanu „sărută pământul şi se 
închină văzduhului” iar „omul lui Sadoveanu” trăieşte 
din plin „integrat peisajului, formă probabilă a misterului 
divin, într‑o lume pur organicistă...” Părintele Ghermănuţă 
al lui Calistrat Hogaş „îngenunche şi se roagă în natură ca 
într‑un templu firesc ...” (p. 95, 99). 

Termenul „ultim” al dramei lirice eminesciene este 
„demonismul geniului: Dumnezeu e Demiurgul, iar geniul 
copia idealităţii lui” (p. 97). Universul lui Coşbuc „este un 
fel de conştiinţă a cinesteziei cosmice” (p. 99). „Viziunea 
mitică a naturii şi a divinităţii incorporate în ea” era propriu 
liricii lui Pillat ca şi aceleia a lui Blaga însuşi (p. 95).

Lirica lui Arghezi se desfăşoară „pe două feţe 
ale «transcendentului care coboară», una de fantezie 
paradisiacă a vieţii, alta de fantezie infernală a ei” (p. 100).

„Tu umbli frate, între minuni...” din Mărturie de 
seară exprimă tocmai această unitate de nedesfăcut a 
celor două mari ordini ale lumii, care este omul: suflet 
şi corp. „Omul adamic”, în reprezentarea poetului, este 
o reconstrucţie „a unui nou paradis, pământesc” în care 
„lighioanele şi gâzele” „se răsfaţă laolaltă cu copilul, 
întruchipând o stare prelungită a candorii originare”. 
Dumnezeul arghezian al „facerii” este ca un „meşter” iar 
creaţia lumii „o joacă familială” (p. 12). „Mistic ortodox, 
Arghezi tânjeşte după vedenia organicistă a divinului, 
când Dumnezeu se plimba prin grădina raiului, într‑o 
familiaritate măreaţă, cu însuşi creaţia lui şi cu omul 
adamic” (p. 103). 

Impersonal, de neştiut în sine, Demiurgul ca Mare 
Anonim, al lui Blaga nu se potriveşte cu acesta, poetic, 
creator al lumii „în ritm de joc” identificat de critic în 
lirica lui Arghezi (p. 12). Mai curând o altă mitologie 
poetică, decât transfigurare etnografică, în lumea lui 
Arghezi arhanghelii nu îmbrăcau „cojoace de cioban” iar 
Dumnezeu nu se încrunta „cu bunătatea balcanică a unui 
boier român”, cum persifla Blaga zelul „unora din artiştii 
noştri”, din epocă (Etnografie şi artă în Zări şi etape, 1968, 
p. 322).

În vederea a ceva, aşa fiind în mod necesar, 
hermeneutica este dintr‑o situare. Uneori limitele ei 
sunt ale acesteia din urmă, atunci când „criticul” nu se 
detaşează îndeajuns. Alteori, ceea ce este şi dezirabil, 
„punctul de vedere” este doar „punct de plecare”. 
Pompiliu Constantinescu nu forţa lucrurile ca universul 
poetic al lui Arghezi să încapă într‑o filosofie oricât putea 
să fie aceasta de cuprinzătoare şi de operaţională prin 
capacitatea de aplicaţie. Nici însă nu articula filosofia 
culturii a lui Blaga aleasă ca situare şi lirica lui Arghezi, 
chiar „fiziologic” iar nu „anatomic”, existând „o anatomie 
şi o fiziologie a unei interpretări” (p. 11).

Dacă, totuşi, pe istoricii şi pe criticii literari încercarea 
nu‑i mulţumea (Călinescu, Piru), dinspre filosofie, ea 
apărea, apare altfel, fiind judecată altfel sau în primul 
rând altfel. Blaga nsuşi se referea la percepţia, în epocă, 
a încercării criticului ca „un fenomen curios”. „Un critic 
literar... a încercat să evadeze întrucâtva din obişnuinţe 
înrădăcinate şi în definitiv inoportune”. Dinspre filosofie 
problema nu este că un critic „a încercat să evadeze...” 
ci aceea că a voit să verifice un „exemplu palpabil şi viu, 
o filosofie care se întâmpla să fie românească” (Critica 
literară şi filosofia în Isvoade, 1972, p. 61). Chiar dacă 
ar fi fost un eşec total, ori pentru că măsura (filosofia în 
cauză) era nepotrivită ori datorită inabilităţii criticului 
de a lucra cu ea (totuşi, privind înapoi, cu detaşare, nu 
este), ceea ce a întreprins Pompiliu Constantinescu e de 
tot memorabil. Astfel încât, pe seama încercării sale, la 
întrebarea „cum citim, cum înţelegem” filosofia lui Blaga, 
oricare alta, răspunsul cel mai potrivit pare a fi acesta: 
„citim, înţelegem o filosofie gândind cu ea dincolo de 
spaţiul ei”. 

CRITICUL, FILOSOFUL ŞI POETUL
G. Vlăduţescu

nu ţine mereu cont de faptul că responsabilitatea este 
întotdeauna individuală, personală şi, plecînd de la 
gesturile nedemne ale unora, tinde să eticheteze întreagă 
breaslă. Din acest motiv ar fi fost necesar să‑şi fi făcut 
din proprie iniţiativă curăţenie în ogradă, să scoată 
cadavrele din dulap…

‑ Da, numai că morţii tineri, ca în Kundera 
parcă, tind să înlocuiască morţii bătrâni. Asta despre 
cadavrele din dulap. Întâmplările de la ICR, sub fosta 
conducere, intră în această categorie, temenele 
contra saci de bani.

‑ Păi, valoarea n‑aşteaptă numărul anilor!, ca să 
citez un clasic al literaturii lumii. Totuşi, în cazul citat 
n‑ar fi vorba despre oameni chiar aşa de tineri, asta 
dacă nu cumva îi socoteşti pe cei de vîrsta noastră şi 
mai mari decît noi ca fiind tineri! Am descoperit însă că 
o mare parte din junii intelectuali, nu neapărat scriitori, 
înregimentaţi politic în tabără prezidenţială, inventatori 
de fundaţii „creştin democrate” şi de „forţe civice” au în 
comun bursele NEC, instituţia creată şi diriguită de dl 
Pleşu!

‑ E multă ticăloşie aici...
‑ Dumnezeu cu mila, dragul bunicului! Din păcate, 

oamenii nu sînt neapătat nişte îngeri, dar nu sînt nici 
draci, ci un amestec, foarte variabil, de calităţi şi defecte. 
Iar, de pildă, o inteligenţă de excepţie sau o pregătire 
intelectuală deosebită nu te protejează de la sine de 
grave perturbări morale, de tulburări de caracter…

‑ Nu mai reuşesc să‑i citesc pe scriitorii care se 
uită în altă parte când semenii lor suferă, exasperat 
de ce se întâmplă în ţară. Tu?

‑ Ar trebui, probabil, să separăm opera de autor 
dar, mărturisesc, nici mie nu‑mi vine uşor să fac asta, 
aşa că ticăloşiile unor autori, abulia socială a altora, 
auto‑centrarea excesivă a multora dintre ei îmi afecetează 
şi mie disponibilitatea de lectură. Probabil, acest efect nu 
se manifestă la toţi cititorii, unii fiind exclusiv dedicaţii 
valorii estetice a operelor, dar nu e cazul meu. De bună 
seamă, dacă autorii cu pricina vor reuşi să reziste 
timpului, viitorul îi va exonera… Dar, pînă atunci, mai 
este, iar eu sînt un cititor de acum, nu din viitor.

‑ Ce părere ai despre literatura română care se 
scrie acum? Raportată la cea interbelică. Ovidiu 
Pecican spunea într‑un interviu care o să apară în 
numărul următor al Literatorului că literatura de azi 
o depăşeşte valoric. 

‑ Nu ştiu dacă deja depăşeşte momentul interbelic, 
ca medie poate da, dar nu ştiu dacă avem şi vîrfurile 
de atunci, dar e singurul moment din literatura noastră 
comparabil cu cel interbelic. De altfel, pentru un 
interviu acordat lui Cornel Mihai Ungureanu şi www.
pravaliaculturala.ro , am extras drept titlu formula „Cred 
că trăim unul din cele mai faste momente ale literaturii 
noastre”. E adevărat, epoca interbelică este deja închisă, 
pe cînd a noastră e în mers. Este posibil, prin urmare, 
să înregistrăm şi vîrfuri comparabile. Oricum, e primul 
moment de atunci cînd a început să se reinstaleze nu doar 
un pluralism ideologic, inclusiv în ce priveşte ideologiile 
culturale, dar şi poli‑centrismul pe care îl semnalam din 
interbelic. Nu doar că, în literatură, a reapărut masiv 
proza şi chiar teatrul, dar asistăm la o explozie care a 
produs un întreg nou val în arta filmului, nu doar cîţiva 
regizori valoroşi izolaţi, iar ştiinţele antropologice s‑ar 
putea să fi ajuns deja la un nivel superior celui din epoca 
de referinţă. Cred că sîntem pe o cale bună şi aceasta n‑a 
putut fi blocată nici măcar de actuala criză. 

‑ Cum l‑ar situa criticul Liviu Antonesei pe 
poetul si prozatorul Liviu Antonesei în contextul 
acestei perioade efervescente?  

‑ Nu e uşor să te autoevaluezi! Nu poţi scăpa de 
propria subiectivitate. Cu maximul efort de obiectivare 
de care aş putea fi în stare, aş spune că sînt un poet 
care merită citit, după ce a parcurs cam trei vîrste 
lirice, ultima fiind cea inaugurată cu primele „poveşti 
filosofice cretane”, deci poemele insulare. Şi un prozator 
promiţător în volumele de povestiri, dar care ar trebui 
să treacă şi proba, mai dificilă, a romanului. Să sperăm 
că voi avea destul timp la dispoziţie pentru asta. Dacă 
nu, nu!

‑ Ultima întrebare ‑ ce pregăteşti editorial?
‑ Am publicat anul acesta două cărţi, una de 

povestiri la Polirom, alta de poezii noi la Herg Benet. N‑aş 
avea vreo grabă cu publicatul, deşi ar mai fi la îndemînă 
un volum de poezii inedite, un fel de „jurnal liric cretan”, 
poeziile care n‑au intrat în volumul de anul acesta, la 
care s‑ar adăuga ultimele poeme din Azore, scrise în iulie 
trecut. Însă, dacă aş găsi o editură care să‑l poată scoate 
în condiţii editoriale deosebite, anul viitor, cînd voi 
împlini, dacă ajung desigur, 60 de ani, mi‑ar plăcea să 
ies cu un volum antologic consistent, o selecţie din ceea 
ce am publicat pînă acum în poezie. Dar mai bucuros aş 
fi dacă aş reuşi să mă apuc măcar de unul din cele cîteva 
romane la care mă gîndesc, mai ales că unele stau acolo, 
în rezervă, de cîteva zeci de ani! 
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Reconstrucţia Masoneriei în ţările est‑europene 
s‑a dovedit un proces complex, încă în desfăşurare, cu 
diferite grade de reuşită. România este, aici, cea mai 
frumoasă poveste de succes. Prezintă toate turbulenţele 
fenomenului, a traversat toate dificultăţile, inclusiv o 
lungă şi dificilă perioadă de regularizare, dar este un 
succes evident, atât din punct de vedere calitativ, cât şi 
cantitativ.

Marea Lojă Naţională din România e din ce în ce 
mai puternică, sporindu‑şi numărul membrilor, dar 
şi calitatea lucrărilor. Diversitatea lucrărilor masonice 
creşte aproape spectaculos. Unele derivă din strategii ale 
Marii Loji, dar altele sunt înfăptuiri ale lojilor individuale, 
ori ale unui grup de loji, arătând că membrii lor sunt 
dispuşi să lucreze mai mult decât li se solicită în mod 
oficial. Faptul acesta demonstrează entuziasm, dedicare, 
dorinţă de a participa, dorinţă şi capacitate de a produce 
valoare. Din atare perspectivă, Masoneria a luat‑o 
înaintea societăţii româneşti şi putem aprecia că devine 
o forţă a progresului.

Povestea Francmasoneriei regulare contemporane 
româneşti poate fi percepută drept cea mai bună punere 
în operă a rolului pe care Fraternitatea e de aşteptat să‑l 
aibe în ţările fost comuniste din Estul Europei. Aici, în 
Europa orientală, Francmasoneria joacă un rol pe care 
nu mai e nevoie să‑l performeze în Occident: modelarea 
mentalităţii.

Astăzi mentalitatea masonică a penetrat şi a 
transformat atât de profund mentalitatea lumii civilizate, 
încât frecvent e greu să mai facem vreo deosebire. Există 
foste mari areale masonice care par să se stingă în 
mod natural, prin îmbătrânire liniştită, tocmai pentru 
că mentalitatea masonică a devenit mentalitatea de 
uz curent. Produsele cele mai cunoscute ale acestei 
mentalităţi sunt democraţia modernă şi Drepturile 
omului; însă noi trebuie să înţelegem timpuriul lor, adică 
modul‑de‑a‑fi care le‑a generat. 

Mentalitatea masonică se caracterizează printr‑
un principiu fundamental şi printr‑un set de valori 
obligatorii. 

Principiul fundamental este fapta bună, adică 
trecerea în faptă a comandamentelor divine, operarea în 
concretul lumii. Acest principiu se exprimă simbolic prin 
combinarea triunghiului divin (cu vârful în sus) închipuit 

prin compas cu triunghiul materiei (cu vârful în jos) 
închipuit prin echer. 

Valorile obligatorii sunt libertatea, egalitatea, 
caritatea, toleranţa şi geometria. 

Libertatea este o formă a singurătăţii – şi anume, 
acea singurătate care permite unei existenţe gregare 
să devină persoană unică. Vorbim aşadar despre o 
singurătate ontologică, înscrisă în codul stării‑de‑a‑fi a 
omului, deoarece fiecare om este unic. Privat de libertate, 
omul se alienează, adică este atacat în chiar ontologia sa, 
în natura lui de existenţă unică şi irepetabilă. De aceea 
putem observa o veritabilă galerie a alienării în societăţile 
totalitare şi în puşcării. 

Egalitatea trebuie formulată din perspectiva lui 
Dumnezeu, bine descrisă în versetul Matei 5;45: „[…] 
El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni 
şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. 
Dumnezeu, aşadar, îi tratează în mod egal pe toţi oamenii, 
chiar dacă ei nu sunt deloc egali. Egalitatea vorbeşte 
despre puterea de a‑i trata în mod egal pe oamenii care 
sunt atât de diferiţi. 

Caritatea este una din valorile cele mai puţin înţelese, 
deoarece în majoritatea limbilor moderne ea se confundă 
cu milostenia. Termenul caritate vine de la un cuvântul 
latin caritas, atis, ce traduce grecescul agape, dragostea 
divină, iubirea supremă, necondiţionată, nemărginită, 
transfiguratoare. Această iubire supremă e, în realitate, 
valoarea invocată în Masonerie, din care a rămas, ca o 
amintire, termenul agapă, binecunoscut tuturor Fraţilor. 

Toleranţa este, iarăşi, una din valorile cele mai puţin 
înţelese azi, deoarece semnificaţia actuală se referă la 
a‑l tolera pe aproapele tău. La origine, însă, în vechile 
documente masonice ale sec. al XVIII‑lea, toleranţa se 
referea la propria persoană, descriind limita până unde 
cineva îşi putea permite să greşească. Această valoare 
avea şi o expresie simbolică geometrică: un cerc cu 
centrul marcat printr‑un punct. Circumferinţa cercului 
delimita, simbolic, marginea până unde persoana avea 
voie să se rătăcească, adică să comită eventuale greşeli, 
the boundary line of his conduct, precum scrie în cartea 
de ritualuri Webb‑Preston (1797).1 Astfel, toleranţa 
supraveghea libertatea, nepermiţându‑i să devină, 
precum s‑a zis, „acoperământ al răutăţii”2. 

Laolaltă, libertatea, egalitatea, caritatea şi toleranţa 
alcătuiesc marele aliaj numit fraternitate. 

Geometria, a cincia artă liberală, este o valoare nu 
numai din punct de vedere epistemologic, ci şi axiologic, 
deoarece rămâne ştiinţa cea mai opusă haosului, dedicată 
esenţial formării şi stabilizării. Ea are ca principiu 
adevărul şi calităţi precum raţionalitate, eleganţă, ordine, 
claritate, armonie, pe care le regăsim ca deziderate în 
acţiunea masonică. Geometria este o valoare atât de 
importantă, încât e singura care ajunsese, în textele 
vechi, sinonimul perfect al termenului Masonerie. 

Dacă ne uităm la straturile de adâncime ale 
mentalităţii occidentale contemporane, vom recunoaşte 
influenţa şi opera mentalităţii masonice. Ceea ce 
numim astăzi „mentalitate occidentală” sau „mentalitate 
europeană” se bazează pe mentalitatea care a reuşit 
să câştige teribila încercare a celui de‑al doilea război 
mondial, în Europa Occidentală. Se întemeiază pe valorile 
democraţiei moderne, pe Carta Drepturilor Omului şi pe 
dezvoltarea unui sentiment naţional de apartenenţă la 
cultura universală. Este o mentalitate urbană, sensibilă 
la avantajele economice, valorizând viaţa umană, 
impregnată de morala creştină şi de cea umanistă, 
multiculturală, încurajând deopotrivă munca şi plăcerea. 

În ceea ce priveşte mentalitatea est‑europeană, apar 
câteva particularităţi interesante. Într‑un articol intitulat 
The Eastern European Mentality Problem,3 analista politică 
Helene Ryding (pseudonimul lui Margaret Kosmyryk) 
identifica mentalitatea est‑europeană ca o rezistenţă la 
schimbare, o tendinţă către sabotajul pasiv, diferendul în 
legătură cu ceea ce este important în viaţă (îmbogăţirea 
rapidă, occidentalizarea rapidă, sau conservatorismul 

1  Vezi discuţia, inclusiv citate ample din Webb‑Preston, în 
Henry Wilson Coil – Masonic Encyclopedia, Macoy Publishing 
& Supply Co., Inc., Richmond, Virginia, 1996, p.480.
2  1 Petru 3;16. 
3  Vezi în http://kosmyryk.typepad.com/wu_wei/2005/07/
the_eastern_eur.html.

celor ce pretind că nu vor să arunce şi copilul odată cu 
apa din copaie), aşteptarea ca statul/autoritatea centrală 
să rezolve problemele fiecăruia, lipsa de curaj în a avea 
opinii personale, dorinţa de a obţine banii înainte de a 
şti concret ce să faci cu ei, schizoidie socială (domină 
personalităţile care sunt capabile să se descurce singure, 
alături de personalităţi infantile, incapabile să‑şi asume 
responsabilităţi la locul de muncă). Tabloul acesta, care 
descrie o mentalitate bolnavă, conflictuală, lipsită de 
repere credibile, dominată de violenţele şi spaimele fazelor 
sălbatice ale capitalismului se presupune că ar aparţine 
oamenilor formaţi sub regimul comunist. Nu e complet şi 
e oarecum dezechilibrat în defavoarea aspectelor pozitive, 
dar, atât cât e, descrie bine o parte din problemele reale 
ale mentalităţii est‑europene post‑comuniste.

Mentalitatea est‑europeană e realmente în suferinţă 
şi are urgent nevoie de modele. Oamenii formaţi sub 
comunism au nevoie de modele pentru a se vindeca, iar 
tinerii au nevoie inerentă de modele. 

Istoria ne‑a arătat cât de dramatic, dar, până la 
urmă, eficient, s‑a descurcat mentalitatea masonică 
în ultimii 300 de ani în Apusul şi Centrul Europei, 
contracarând şi, în final, vindecând asemenea tare, 
creând modele, generând soluţii viabile. Mentalitatea 
masonică este reparatorie şi ziditoare prin natura ei, de 
aceea nu văd de ce nu ar opera la fel de eficient şi în Estul 
Europei, cu condiţia să i se permită să opereze.

Pe de altă parte, în ţările răsăritene ortodoxe – şi 
mă refer acum în special la Balcani – există o problemă 
suplimentară, de natură istorico‑religioasă. Aceasta e 
bine descrisă de filosoful grec Stelios Ramfos: „Noi n‑am 
trecut prin Renaştere. Istoria noastră n‑a forjat conştiinţe 
individuale. […] Modernizarea noastră e legată de mâini 
şi de picioare de fondul nostru cultural medieval care 
respinge noutatea şi organizarea, elemente ce ar trebui să 
producă un viitor mai bun. […] nu mai există încredere. 
Grecul n‑are încredere nici în vecinul său, nici în statul 
său. Crede în familia lui, în partidul lui, în cel cu care are, 
prin naştere ori prin viaţă socială, o relaţie de rudenie. 
[…] Problematica greacă, legată intim de religia ortodoxă, 
este cea a unei părţi a Europei orientale şi, mai ales, cea 
a imensei Rusii. Trăsăturile de caracter pe care le evoc se 
regăsesc din Cipru la Vladivostok! Creştinismul nostru 
este cel al Evului Mediu. Facem parte din civilizaţia 
europeană, fără a împărtăşi valorile culturale ale Europei 
moderne. […] Statul grec a fost făcut compatibil cu 
Uniunea Europeană. Nu a fost transformat. […] Ce‑au 
făcut elitele greceşti în ultimii 30 de ani? S‑au ocupat 
de integrarea lor în Europa. Au penetrat reţelele de 
putere, universităţile… Dar n‑au încercat să modernizeze 
societatea greacă. Mai rău: elitele noastre au încurajat, în 
Grecia, dezinteresul faţă de stat. […] Grecii – este iarăşi 
aportul ortodoxiei – privilegiază tradiţia ascetică. Au un 
raport diferit cu eternitatea. Noi nu l‑am citit pe Toma 
D’Aquino. Munca, pentru noi, e un pic de păcat. Raţiunea, 
nu ne interesează.”4 Stelios Ramfos vrea să spună ceva 
realmente important: există părţi ale lumii unde religia 
se opune mentalităţii moderne, democraţiei moderne şi 
Drepturilor Omului. Ortodoxia, de exemplu, favorizează 
o civilizaţie rurală, o ascultare de tip sclavagist, izolarea 
şi respingerea lumii, încremenirea în arhaic şi spaima 
de inovaţie; şi are oroare de liberul arbitru, de ştiinţă, 
de raţiune şi de intelectualii laici. Ortodoxia e foarte 
puternică în Estul Europei şi e unul din participanţii 
majori la viaţa mentalităţii răsăritene. Dacă va fi să ne 
schimbăm în europeni autentici, va trebui să depăşim 
bariera ortodoxă.

Mentalitatea Masoneriei regulare e capabilă de a 
îndeplini acest obiectiv, cu condiţia să devină conştientă 
de el. În România secolului trecut, Biserica a zdrobit 
la un moment dat Francmasoneria. Astăzi, există mai 
multe grupări ultra‑ortodoxe ce predică distrugerea 
Fraternităţii. Deoarece Francmasoneria devine din ce în 
ce mai puternică, o ciocnire cu atare grupări mi se pare 
inevitabilă. Aşadar, în acest domeniu, Masoneria va fi 
silită să acţioneze şi, prin aceasta, îşi va împlini menirea 
de a modela mentalitatea în sensul îmbunătăţirii fiinţei 
umane.

4  Le Temps din 26.06.2012. Interviul a fost realizat de 
Richard Werly şi se intitulează La crise grecque n’est pas 
économique, elle est culturelle. Traducerea îmi aparţine.

C O M E N T A R I I

MASONERIA ŞI MENTALITATEA EST-EUROPEANĂ
Radu Comănescu

Sculptură – Hans Varela
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C O M E N T A R I I

Ultima carte de versuri publicată de laboriosul 
Aurel M. Buricea, Crucea din muguri (Editura Semne, 
Bucureşti, 2012, cu o prefaţă pertinentă a lui Florentin 
Smarandache), cuprinde tot atâtea sonete câţi sunt şi anii 
autorului (născut în 1945) în anul de graţie 2012.

Tema predilectă a poetului‑matematician, sau a 
matematicianului bacovian, după cum îl gratulează 
prefaţatorul, este curgerea implacabilă a timpului care‑l 
antrenează în fluxul lui torenţial. Regretul că nimic nu este 
statornic îl copleşeşte. Nici măcar aducerile‑aminte nu 
mai pot constitui un refugiu mântuitor pentru neliniştitul 
poet: „în oglinda unui cer uitat se sting/ amintirile celui 
ce‑am fost atunci/ tânăr şi ferice ca pasărea‑n lunci/ 
când zborul din spirit nu pot să‑l cuprind// cu aripa 
frântă în noapte cobor/ arborii de vis se desfrunzesc în 
cale/ între ieri şi mâine cresc porţi de zale/ iluzia veşniciei 
plânge‑n dor// Te aştept Doamne cu fiecare clipă/ de 
imagini din nevăzut mi‑e sete/ mi‑a zidit viaţa calea de 
risipă// drumurile toate au dus către cer/ singurătatea 
creşte din regrete/ voi învăţa dincolo de limba de ger” 
(arbori de vis).

Autodefinindu‑se ca un „cuvânt călător între două 
lumi”, poetul îşi acceptă cu dureroasă voluptate traiectul 
care‑l va apropia de Divinitatea supremă cu care se află 
într‑un permanent dialog psalmic. Recunoaşte că‑i e sete 
de imaginile noului univers spre care se îndreaptă decis 
să înveţe „limba de ger”, precum şi: „să‑i fie eternităţii 
altoi” (deducţie).

Sonetistul deplânge fărămiţarea infinitului în şi cu 
fiecare om. Pe urmele lui Eminescu sau Cezar Baltag, 
poetul hrăneşte ipoteza că lumea înconjurătoare e poate 
visul cuiva, al lui Dumnezeu, bunăoară, sau al Zeiţei 
Geea. Lumea îşi face încercarea în fiecare ins şi se stinge 
cum „toamna lumina în rod/ să crească arborii în mai din 
pământ/ ca glasul bisericii în prohod” (oglindire). Gândul 
că trece prin lume fără a lăsa urme îl îndurerează ca şi 
faptul de a fi martorul risipirii credinţei ordonatoare. În 
răspăr cu această lume fără niciun Dumnezeu, poetul îşi 
asumă cu şi mai mare acuitate lumina divină şi învaţă 
dumnezeiasca ardere de tot întru sonet: „atât de aprins 
de sfânta lumină/ că ard până la suflet în sonete/ ca 
mireasma merelor din grădină// orice înger poate acum 
culege/ taina din versuri fără să regrete/ că n‑am mai 
ţinut cont de timp şi lege” (timp şi lege).

Poetul‑rug îşi face uneori bilanţul acestei arderi 
mistuitoare şi se roagă în fiecare clipă să mai prindă o 
zi de jertfă iisusică pentru semenii săi: „chiar am trudit 
de la o zi la alta/ să‑i fac fericiţi pe cei din jurul meu/ 
am trecut peste patimi atât de greu/ de‑aud şi acum 
cum bate‑n cuget dalta// acestei soarte fără de prihană/ 
ursită‑n taină înainte de‑a fi/ ajută Doamne să trec de‑
această zi// vindecă‑mă de năpraznica rană/ unde curge 
noaptea fără limite/ nu lăsa tăcerea să te imite” (rugă). 
Truda altruistă întru Logos nu va fi fost una zadarnică şi 
ea se va fi integrat organic destinului creator: „din Cuvânt 
voi face mâine un alt mormânt/ şi‑n fiecare vers va fi 
gândul meu/ care mi‑a ursit din viaţă legământ// să vă 
iubesc de dincolo de moarte/ aşa cum m‑a zămislit chiar 
Dumnezeu/ să trăim în veci litera de carte” (culegător de 
spirit).

Prin creaţie, pe care o concepe ca pe un scut împotriva 
morţii, poetul se declară, orgoliul său fiind pe deplin 
întemeiat, „bolnav de nemurire” (vezi poemul cu acest 
titlu). Sonetistul temerar nu încetează să‑l slăvească pe 
Atoatcreatorul şi să se considere, la rându‑i, infimă parte 
din zidirea divină, ortul său de vamă fiind versul, vers 
de care lumea se va bucura ca de un dar nepreţuit: „se 
vor găsi savanţi să spună poveşti/ în acest univers fără 
sfârşit/ în toată lucrarea doar Tu Doamne eşti// Te simt 
cum cum vibrezi în orice fiinţă/ prin sfânta zidire eşti 
desăvârşit/ ca un ou mă‑nchid în a Ta credinţă” (sfânta 
zidire).

Numeroase sunt piesele lirice din acest volum din 
care se desprinde credo‑ul artistic al poetului vizionar. Ca 
şi Arghezi, el vorbeşte testamentar de‑un „nume adunat 
pe‑o carte” de literele înşiruite pe‑o piatră tombală, de 
stihul care‑i va bucura pe cei ce vin şi de care‑şi leagă 
tainic speranţa propriei epifanii mai mult decât sigure. 
Aurel M. Buricea mizează totul pe poezia de care, ca 
altădată Al. Philippide, se agaţă „ca un copil de poala 
mumii”. Utopia inevitabilului dincolo este une proiectată 
în spirit creştin şi ea va aduce cu sine marea despovărare. 
Seninătatea poetului nu‑i deloc străină de cunoscutul mit 

al reîntoarcerii mioritice: „pregătit sunt Doamne să trec 
prin moarte/ cerul unde nu‑i durere şi suspin/ acolo 
de sus grijă să‑mi poarte// să nu mai aud de‑a durerii 
povară/ să trăiesc veşnicia într‑un alin/ ca seva‑n pomi 
în fiecare vară” (confesiune). Ca şi: „în firul de iarbă voi fi 
vederea/ inima mea va pulsa în natură/ unde nu vei trăi 
altă măsură// dacă nu opreşti această cădere/ vom visa 
de‑a pururi prin veşnicie/ cât va cânta lumea prin poezie” 
(mărturisire).

Plecarea celor dragi e dureros de injustă şi poetul se 
amăgeşte liric că moartea e o glumă sau o părere şi că 
din ea se poate reveni, precum în acest sfâşietor sonet 
închinat regretatului Fănuş Neagu: „cu inima am iubit 
satul noi doi/ prin veac părinţii ne‑au fost icoane vii/ 
natura ne‑a învăţat cântecul din vii/ odele câmpiei le‑
am scris amândoi// umbra lui Hristos în lanul de grâu 
copt/ tablouri galbene sfinţite vara/ cu mierea de albine 
pictând ţara/ am dus taina luminii în cifra opt// câmpul 
de floarea soarelui înflorit/ oglinda din suflete ninse de 
zori/ izvor unde străbunii au adormit// te‑aştept Fănuş 
în casa mea dintre ulmi/ să fim printre sfintele taine 
călători/ când steaua din Bărăgan plânge pe culmi” 
(îngerul câmpiei).

Sonetul e, rând pe rând, plâns alinător/ostoitor, 
casă ocrotitoare, prilej de ardere epifanică, modus vivendi, 
cale de accedere în Cuvântul dintâi şi de îndumnezeire 
perpetuă, prilej de dialog cu cei care au purces deja 
în lumea umbrelor (dor ce mamă), vis nemurit într‑o 
carte (alt sine). Sonetul e pentru Aurel M. Buricea nu 
doar regele poeziei cu formă fixă ci al poeziei în general 
ca expresie desăvârşită a naturii: „când floarea‑soarelui 
cântă‑n sonete/ toată lumea de‑apoi plânge‑n zidire/ 
moartea luminii să nu se repete” (leac pentru uitare).

Poetul se percepe pe sine ca mesager de taină 
al câmpiei care prin el şi prin alţi poeţi şi prozatori ai 
acestui topos binecuvântat şi‑a câştigat un binemeritat 
loc în legendă (ultima toamnă). După ce s‑a retras din 
satul natal (Ulmu, din judeţul Brăila, în care a predat 
matematica aproape o jumătate de veac), poetul brăilean, 
acum prahovenizat, simte sfâşietor dorul de casa unde 
pozele înrămate ale părinţilor sporesc numărul icoanelor 
de pe pereţii reci. Pustiul s‑a înstăpânit de ograda 
părintească a cărei poartă s‑a ruginit de‑un veac. Întreg 
satul natal s‑a pustiit, de altfel, iremediabil încât până 
şi „lumea din cuget doarme‑n sicriu” (p. 45). Sonetistul 
îşi simte trupul plin de amurg şi de tristeţe şi nicăieri 
nu mai găseşte alinare, excepţie făcând cugetul sfânt şi 
iluminarea prin rugă (trepte spre cer). Iar bucuria, atât 
cât mai poate ea să fie la ceasul de crepuscul existenţial, 
vine din conştiinţa zidirii sale juste în lumină integrată 
firesc în structura naturii: „doar cugetul meu plânge şi 
suspină/ memoria se naşte din lumină/ cum creşte vara 
fructa în grădină” (calea spre cer). Licărul speranţei că 
marea plecare nu va fi una fără drept de întoarcere în 
elementele fundamentale ale firii i se intruzionează tainic 
în suflet: „peste acest infinit să fiu stăpân/ să aud natura 
cum plânge de dor/ când doarme în pământ acest corp 
păgân// s‑a făcut în gânduri atât de târziu/ spre uitarea 
facerii încet cobor/ şi‑n sonete de iubire vers să fiu” (vers 
peste timp). Nu exclude nici posibilitatea întoarcerii 
în leagănul dintâi spre a‑şi trăi nemurirea pe care i‑o 
asigură opera (aproape 20 de volume 
diverse) la care a trudit neştiut 
spre a‑şi cinsti stirpea: „poate mă 
voi întoarce la mine‑n sat/ să fiu 
în sonete cânt de iubire/ s‑alin 
durerea celor ce i‑am lăsat// să stea 
de priveghe în sfinte taine/ să se 
pregătească pentru adormire/ de ţin 
în cufere toamne şi haine” (ultima 
strigare). Respectiv: „vom trăi viaţa 
de‑apoi în legendă/ nimeni nu ne 
mai poate scoate din sonet/ chiar 
dacă moartea‑i scrisă‑n agendă// 
de‑atâtea amintiri avem parte/ încât 
va şterge vremii ultimul regret/ 
dacă rămâne spiritul în carte” 
(cartea de gânduri). Ca expresie 
a iubirii, poezia joacă rolul de 
catalizator al forţelor şi miracolelor 
vegetale: „toamna cântă‑n amurg 
triste sonete/ mere coapte recită 
versuri pe ram/ cine le‑a compus 

ieri n‑o să mai regrete// iarna ninge gândirea cu tăcere/ 
lacrimi amare sunt cristale la geam/ natura ne‑a dictat 
sfânta plăcere” (poem de dragoste). La rându‑i, natura 
e cea care‑i dictează poetului sonetele: „natura din trup 
mi‑a dictat sonete/ şi‑a furat muzica din mere coapte” 
(natura scrie sonete). Raportându‑se la univers, poetul 
îşi conştientizează coordonatele divine pe care se situează 
la confluenţa minunilor astrale: „lumina acestui spirit 
absolut/ îmi hrăneşte sufletul cu iubire/ gândirea trezită 
din adormire/ uită c‑am fost zămislit izvor de lut// şi‑mi 
curg zilele oarbe spre Sfântul Duh/ obiect al facerii mi‑a 
fost viaţa/ cel ce‑a născut în mine dimineaţa/ mă priveşte 
de dincolo de văzduh” (confesiune). Sau: „sâmbure de 
spirit în lume am fost/ pe timp de iubire sădit în sonet/ 
pentru vremea pierdută n‑am să regret/ în Sfântul 
Cuvânt tainic mi‑am găsit rost// în suflet pustiu miroase 
a tămâie/ lanuri de grâu copt au sălbit albine/ vibraţii de 
neant se sting în mine// cum căldura verii într‑o lămâie/ 
sufletul mi‑a fost o carte prea sfântă/ în care gândul 
cerurile cântă” (câmp cuantic).

Pentru Aurel M. Buricea, poezia e spaţiul rezonant al 
iubirii fără de care nimic nu există pe lume. Declaraţiile 
de dragoste trimit, prin puritatea şi intensitatea lor, la 
erotica matrimonială a statornicului Emile Verhaeren. 
În treacăt fie spus, acest volum a fost scris, după 
mărturisirea poetului, chiar în patria marelui simbolist 
flamand. Iată, spre ilustrare, un sonet al poetului român: 
„dragostea ta n‑a fost o iluzie/ cine a născut natura are 
gust/ de‑am crescut în iubire ca un arbust/ în orice vers 
nu‑i nicio confuzie// în metafizică te‑am slăvit flămând/ 
se hrănea raza zilei cu dorul tău/ c‑am vrut să cobor în 
moarte nu‑mi pare rău/ eşti de‑a pururi vie în negândit 
gând// firea din simţire altă măsură/ orice zi fără tine‑i ca 
un blestem/ nu găsesc în lume altă făptură// ne‑am iubit 
în taina unor sonete/ de uitarea acestei lumi mă tem/ 
arborii din suflet cioplesc tonete” (acord). Nu lipseşte nici 
regretul că de‑a lungul vieţii sale nu i‑a consacrat iubirii 
întreaga lui fiinţă şi energie creatoare: „de‑ar vrea cerul 
să mă mai nasc odată/ numai în iubirea mi‑aş face casă/ 
vremea lumii mi‑ar fi mai ordonată// şi‑n acord armonic 
mi‑ar trece viaţa/ chiar dacă prin veac mi se stinge rasa/ 
când peste amintiri se lasă ceaţa” (axiome).

Sonetist tenace, în permanent dialog cu 
divinitatea care‑i ocroteşte iubirea şi deopotrivă scrisul 
autoreferenţial, Aurel M. Buricea excelează în formulări 
tranşant‑diamantine, adevărate aforisme axiomatice 
din care s‑ar putea alcătui oricând o mini‑antologie 
frapantă. Cităm doar câteva, truvabile în paginile finale 
ale cărţii: „iubirea‑i apă pentru setea de vis” (zidire); 
„în arborii nopţii plânge o cruce” (crucea din muguri); 
„în muguri dospesc cruci de lemn şi coşciug” (taina 
facerii); „doar logica din spirit mi‑a dat hrană” (univers 
din vers). Volumul Crucea din muguri se încheie pe o 
notă optimistă privind postumitatea pe care sonetele 
poetului au capacitatea s‑o controleze. E încă un prilej 
şi un motiv de a‑i aduce mulţumire Celui de Sus: „mi‑ai 
zămislit Doamne această soartă/ să veghez pentru gloria 
mea postumă/ când destinul va‑nchide neagra poartă// 
memoria se va pierde‑n zi tristă/ iarbă de niciunde arsă 
de brumă/...orice sentiment în sonet există...” (univers 
din vers).

AUREL M. BURICEA sau fascinaţia sonetului
Ion Roşioru

Sculptură – Hans Varela
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În aşteptarea 
întunericului

Clipa aceasta ce nu se uită
Atât de pustie, dezgolită de umbre
Atât de pustie, respinsă de ceasornice
Această biată clipă adoptată pe loc de tandreţea 
mea
Goală, despuiată de sânge, de aripi
Fără ochi să‑i amintească nelinişti vechi
Fără buze să‑i soarbă mustirea violenţelor
Pierdute în cântecul tovarăşilor îngheţaţi.

Ocroteşte‑o, fată cu sufletul orb,
Pune‑ţi părul brumat pe foc
Îmbrăţişează mica statuie a terorii.
Arat‑o lumii tulburate la picioarele tale,
La picioarele tale, unde mor rândunelele
Tremurând de groază pentru viitor
Spune‑i că briza mării
Umezeşte singurele cuvinte
Pentru care merită să trăieşti.

Doar acest moment transpirat fără motiv
E aruncat în peştera destinului
Fără mâini care să rostească vreodată
Fără mâini care să dăruiască fluturi
Copiilor ce‑au murit.

Celula
Afară e soare.

Nimic mai mult decât soare
iar oamenii îl privesc
şi apoi cântă.

Eu nu mai ştiu de soare.
Ştiu cântecul îngerului
şi predica cea călduţă
a ultimului vânt.
Ştiu striga până în zori
când moartea se ridică nudă
în umbra mea. 

Plâng dedesubtul numelui meu
flutur batiste în noapte şi bărcile însetate de 
adevăr
dansează împreună cu mine.
Am ascuns nişte cuie
Ca să‑mi bat joc de visele mele bolnave.

Afară e soare.
Eu mă îmbrac în cenuşă.

Ultima inocentă
Să te împarţi

Între trup şi suflet
Să te împarţi.

Să împarţi

să scapi din privire
de pietrele asupritoare
ce‑ţi dorm în beregată.

Şi să pleci
fără inerţia de sub soare
fără strop de sânge mâhnit
fără a sta la rând pentru moarte.
E de plecat.
Dar năpusteşte‑te călătoareo!

Zori de zi
Goală visând o noapte solară

Animalele au zăcut zile întregi 
Vântul şi ploaia m‑au şters
Precum un foc, precum un poem
Scris pe perete.

Forme
Nu ştiu dacă e pasăre sau colivie

Mână asasină
sau un tânăr mort gâfâind din gâtlejul adânc
şi tăcut
însă uneori glăsuieşte ca un izvor
poate menestrel
sau prinţesă în turnul cel mai înalt.

Doar o cameră
Dacă îndrăzneşti să surprinzi

adevărul acestui perete bătrân 
cu fisurile lui, sfărâmăturile
cu forme de chipuri, de sfincşi,
de mâini, de clepsidre
va apărea, cu siguranţă
o prezenţă pentru setea ta,
cel mai probabil se va îndepărta
această prezenţă care te soarbe.

Exil

Lui Raul Gustavo Aguirre

Mania asta de‑a mă crede înger
Fără vârstă
Fără moartea în care să mă trăiesc,
Fără milă pentru numele meu
Sau pentru oasele mele ce plâng rătăcite.

Şi cine nu iubeşte?
Şi cine nu se bucură printre maci?
Cine n‑are un foc, o moarte,
o teamă, ceva oribil
fie chiar cu pene
fie chiar cu zâmbete?
Delir sinistru‑i a iubi o umbră
Umbra nu moare
Şi Dragostea mea
cuprinde doar pe cei care curg
precum lava infernului.
O cabană liniştită
Fantasme în dulce erecţie,
Sacerdoţi de spumă
Şi deasupra tuturor îngeri,
îngeri frumoşi ca nişte cuţite
ce se ridică în noapte
devastând speranţa. 

Poem de Julio Cortazar  
dedicat Alejandrei Pizarnik

Alejandra
Cum Hades nu există tu eşti cu siguranţă 

acolo,
Ultimul hotel, ultimul somn,
o trecătoare obsedată de absenţă.
Fără bagaje, fără documente,
dând ca obol un notes
sau un creion colorat.
Acceptă‑le, barcagiu: nimeni n‑a plătit mai 
scump
La intrarea în Marile Transparenţe
În grădina unde Alice aştepta.

Traducere de Alice Valeria Micu

P
O

EZ
IE

Alejandra 
Pizarnik
Argentina

Vremea disonanţelor

E vremea de plutit prin zone înclinate, însă, cu siguranţă,
nu pe pânza orizontală a câmpiei, impregnată de respiraţii
condensate. Vedem venirea aerului, reţinut
în transpiraţia muscoilor, ulii în aşteptarea
zilei următoare pentru a se îmbăta cu cenuşă.
Să punem alături lava cotidiană a cadavrelor, îngropate
sau lăsate în voia soartei, înstrăinate de atâtea straturi de 

frunze.
Frunzişul este sinistru în lumina fiecărui trecător: intuiţia
a devenit necesară pentru a face să transpire acest paraclis
în care respiraţia încetineşte înspre un zori de zi înceţoşat,
fără o altă luminozitate decât doar vechiul discurs al funinginii.

(Cu toată astă conjuraţie, conspiraţii şi tranzacţiuni,
nu putem, unul pentru altul, să găsim propriul nostru locaş;
nu e doar molia cea care găureşte aripa, tortura ca atare
ne vine din toate direcţiile, face praf din suflet,
pătrunde iremediabil în corp,
are toate capacităţile pentru a intra în teritoriul nostru;
astfel, cu tresăriri, trebuie să gândesc la postura pubisului tău;
să surâd pe de altă parte peisajului deschis, să mă lansez,
să cad în delirul spermei.)
Nu există niciun oraş care să evite flagelul. –Eliberăm umbra
pavajului şi încrucişarea, sucombă auzul şi mirosul.
Procesul în sine ne supune înfometării, spectre
ce muşcă din spirit şi raţiune, ‑cuvântul are chip de lână,
incertitudini asemănătoare infinitului nopţii,
amărăciunii de la lipsa iubirii ce bântuie lumea. Această 

disonanţă
face parte din abisurile ce ni le lasă noaptea
cu manifestările ei de nebunie.

(Poate că într‑o zi nu va fi necesară o cădelniţă după poartă,
nici nu va fi nevoie de invocat suflete pure, setea presupune 

sunete noi
care să se rotească în irealitatea gâtlejului,
în astă tandreţe necunoscută a ombilicului tău, propriul călcâi 

al lui Ahile
ce se vrea pipăit, clarviziune pe o altă fereastră la răscrucea 

drumului.
Respiraţia este stranie când îmi vii în valuri mari,
când suntem împrăştiaţi, deja nu din cauza violenţei ecumenice,
ci de la delirul ştiinţei orgasmului.)
Nicicând democraţia nu a avut un preţ atât de înalt: plătim 

pentru centimetrii
de libertatea de care dispunem, cu acest abandon zilnic al 

demisolului
întunecos şi folosit drept pâlnie a ecourilor nopţii;
înăuntru oricărei sărăcii, umbra dezgustului, careul spart al 

sentimentelor,
visul gata să nască noi obiecte, noi superficii
pentru abisul acesta, unde se obişnuieşte să se purifice 

scheletele
sau să fie convertite în simple statistici pentru anuare.

Umbră marginală

Fiecare umbră îşi depune eternitatea în templul 
lumânărilor.

Ceea ce descopăr în jurul aromei e geamantanul de călătorie
ce îl murmură ceasornicele în măruntaie;
am obiceiul să‑mi caut aviditatea în aer, în mijlocul ramei
de tămâie a braţelor noastre întinse.
Pe malul pârâului de salivă, amintirile seacă
memoria mea, – nu am scut să evit durerea, ci doar ora asta
de pungi pe sub ochi, acest timp ce ne înghite rana;
e ca şi cum ai fi acoperit de putreziciune în adâncurile abisului,
e ca şi cum ai fi scufundat în automatismele
proprii ale dezgustului, îndreptat în acelaşi loc cu pleoapele.

În jur plutesc alcooluri amare; coifuri şi potcoave muşcă
din respiraţie, apoi ploaia vine cu picurii ei sentenţioşi,
minute întunecate prinse în cuiele din poartă,
jeratic ce face să sângereze răsuflarea, lecţia oglinzii,
grădini risipite în bijuteriile atâtor promisiuni.
Există cârpituri în toată această vântoaică funebră ce 

supravieţuieşte
respiraţiei, din careva motive funinginea se depune
pe zilele ce trec, deasemenea însă şi pe cele neînfrunzite
‑stau aici, nopţile şi zilele,
în acea oglindă de singurătate care a înghiţit ţăndări de 

sărătură,
umbra marginală ce reface meridianele terestre, respiraţia
şi poate că şi sufletul rănit în noapte, setea ce a pornit bătălii
în gâtlej, flacăra pajiştei muşcând din planta căţărătoare.

Eroismul în faţa umbrei nu se termină: toată absenţa este o 
umbră

ce odihneşte în adâncul sufletului, picături de spermă
repetă povestea, galopul obişnuit al picuratului;
osul pieptului susţine piatra atemporală a chipului,
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pătrunde saramura hotarelor clarităţii, reverberează 
mormanele

nopţii pline cu deşeurile morţii.

Stau în faţa terorii drumurilor, într‑o parte arde luna
cu săptămânile fără duminici, cu ceea ce abia permite
alfabetul, cu argintul viu acomodat în arca gândirii;
pe neaşteptate şi geamurile se prefac în umbre, veacuri
de vid apărute pe chip. Am fost o parte din nişa 

pătrunzătoare,
parte din cenuşiul mansardei, – aşa am levitat, în 

respiraţia cuvintelor,
în apele înflorite ale tristeţii, în mania felinarelor ce ard 

peisajul.

Păstrez toată nostalgia în rădăcinile pinilor. – Noi,
cei care trecem prin punctele cardinale ale pietrelor, fără 

folosirea nişei,
natură moartă în eleşteul uimirii.

Molipsire de la lumină
Îmi adun paşii, într‑o manieră deliberată, în 

lumină;
e necesar de a recupera acest simbol al virtuţii,
pin apărut, dintr‑odată,
în sânge; încremenit aşa precum roua într‑o podgorie,
precum veziculele cu apă de pe piele, mierea soarelui
desprinsă ca o lanternă din conştiinţă.
A fost necesar să despic pinul pentru a îndepărta 

terebentină
de pe altar, albeaţa cea fără frică de spânzurătoare.
Aşa ar trebui să fie, după cele întâmplate,
când totul se curăţă de funingine
şi recuperăm în mod diferit clarviziunea zilelor.
Am ieşit intact din temniţă; mă protejează sau mă iradiază 

lumina
livezii: acel eleşteu pe care l‑am rătăcit prin oglinzi;
s‑au refăcut simetriile prin laterale,
înfăşurate în lemnul verde de papirus.
(Învăţăm, aşa cum a spus San Augustin, conform 

adevărului
Care ne ghidează din interior, şi nu după cuvintele
Ce ne vin dinafară.)
După asta, vântul, fără suferinţa umbrelelor, populează 

interiorul:
aripă suavă de lumină în pepinieră.
Şi, ca să nu pară puţin, am o cornişă din partea de Vest,
ca o parabolă previzibilă, frunziş plin de viaţă, al 

horoscopului,
fără băsmăluţe. Până acum ştiu că ochiul priveşte ceea 

ce vrea:
sar peştii silabelor
pentru a înota prin atâta concavitate mizerabilă.
Lumina molipseşte când întunericul amuţeşte... 

Cuvânt despuiat 
printre picioarele mele

Ne trezim în momentul negurii, când pasărea deschide 
evanghelia sa,

când cheile luminii trezesc dormitorul.
În fiecare clipă imaginară despuiem cuvinte: dezgolim
balcoanele, respirăm îngerul în mijloc de umbre.
Muşcăm marginile limbii: gâtul roşu al lunii sub
cele patru opriri ale rădăcinilor.

Mereu există un loc în noapte pentru a coloniza umbrele,
să lecturezi labirintul perpetuării fără ca să pângăreşti 

fanta focului.
Noaptea cade ca un vagon în plin vânt,
cuvintele rămân în peregrinajul limbii: există un destin şi 

e anume acesta,
profunditatea operei pe care o citeşte orizontul
când luminează peste tăcere, de acolo din susul memoriei.
(Adesea prindem ornamente la urechi pentru ca monştrii
să fie mai blânzi în plină fosforescenţă de cadavre;
forţa gravitaţională mişcă drumurile aromei, elicele
conştiinţei, mirtul ars în ceasul chimic,
oceanele cu ustensilele descarnate,
vreun epilog în coşmarul fulgilor, în insistenţa
postumă a uleiului de parafină către pacienţa 

propulsorului încetinit:
ardem cuvintele din geamurile închise; portretul
pietăţii nu există, cu excepţia reclamaţiei groteşti a 

calendarului
în emanaţiile sale de cadavru nevertebrat; în cultura sării,
disecăm patul precum somnoroşii, bonomi sau drept 

peşte bun pentru Postul mare,
de provenienţă dubioasă.
La fiecare prag al alfabetului, gura pronunţă tatălnostru,
stufiş cu miros clar de nadă, armură indigenă pe timp de 

pace,
frică de vestigiile promiscue ale întristării,
de această piaţă cu grămezi vârfuite de varză, copii 

marginali ai verdeţurilor,
inefabile amprente de litografie când ea se transformă în 

simplu ornament.)
Se stârnesc atrocităţile în cerurile divizate: se umflă 

furunculul
precum vremea de căinţă, ‑ ne dilată această lăcomie 

murdară
a orhideelor, plapumele pline cu puf ale norilor, hidrogenul
agitat la fiecare uşă sau carte, la rezistenţa în camera de 

gaz
a cenuşii, la fulgerul deplin al seminţelor.
Deodată a trebuit să pun în ordine tot acest timp trăit 

printre
clarităţi obscure şi plicticoşi imuni, zile de incest, de 

oglinzi
dansând cu alte oglinzi, de ore aruncate în ploaia oglinzii,
de erori repetate precum studiile primare, cu tot
arsenalul de inodore, cu domeniile amurgite ale gustului,
cu această imitaţie a crepusculului pe punctul de a deveni 

piatră.

Traducere de Andrei Langa

André 
Cruchaga

El Salvador

Toamna 
jos în târg printre chivuţe şi precupeţe

pe o tarabă un sfânt îşi vinde 
oasele şi aureola ruginită 

în trupurile în casele noastre cade seara
se face lumină în vechii profeţi

în arborii bătrâni o confrerie de grauri
ca fariseii îşi rostesc rugăciunile 

ultimii regi aleargă desculţi
pe câmpul brumat

cu ochii scoşi din orbite
toamna a ieşit la arat.

Acum zăpada pleacă 
tovarăş cu toate luminile duse în pribegie

ai plâns lângă lumânările aprinse la capul veacului
ai făcut tumbe te‑ai dat peste cap cu slujnicele vântului

acum zăpada pleacă cu urmele noastre‑n spinare
o femeie de culoare ne întinde vieţile
pe o sfoară ca pe nişte rufe spălate

acum când tot mai des ne dă târcoale nimicul
piatra de moară macină regrete gânduri păcate
acum tot mai albastru cerul se‑ntoarce 
cu braţele pline de daruri
în toate păsările împuşcate. 

Ascultăm imnul
ascultăm imnul într‑o sală cu steme şi steaguri 

aurite
stăm în poziţie de drepţi după cum am fost învăţaţi
pe vremea când mândri purtam cravata roşie de pioneri

unii dintre noi îşi duc mâna la piept ca americanii
ca să‑şi domolească bătăile inimii
ca să‑şi mascheze revărsările burţii ghiftuite de bere
sau pur şi simplu ca să le arate guşilor duble sânilor 
fleşcăiţi din sală
că ei îşi iubesc mai mult decât alţii patria adusă la sapă 
de lemn

ascultăm imnul în timp ce ne spălăm cu apă rece
la robinetul din fabrica pusă acum pe chituci
ascultăm muzica solemnă ca şi când am fi 
la înmormântarea unui om pe care l‑am cunoscut doar 
din vedere

ascultăm imnul cu jumătate de ureche
salivând ca şi câinele lui Pavlov
în timp ce ne încălzim un cârnăcior plin de zgârciuri

în camera cu chirie de la parter 
îngroziţi de pe acum de răcnetele de fiară ale şefului

pur şi simplu nu înţelegem nimic din versurile lui 
îl ascultăm prin perete la radioul dat la maxim
răsunând solemn în camera vecinului ce‑şi regulează 
nevasta isterică
dar totuşi stăm în poziţie de drepţi ţepeni ca nişte soldaţi
aşa ni s‑a spus la lecţiile de anatomie din liceu
că procreaţia ar fi un moment sacru al speciei umane

ascultăm imnul în trecere prin camera portarului de la 
depozitul de gunoaie
doar o frântură e adevărat căci ăsta schimbă repede 
programul 
înjurând în spatele nostru banda de ticăloşi ce l‑a pus pe 
liber de mâine.

Laudă 
celor mai buni dintre noi

Ei nu cârtesc zi de zi împotriva celui mai bun guvern 
dintre toate
Ei îşi plătesc mereu impozitele la termen 
Ei nu se calcă‑n picioare la magazine când se fac ieftiniri
Ei îl susţin mereu entuziaşti pe domnul preşedinte 
Ei sunt întotdeauna pe linia cea bună
Ei votează mereu doar cu cine trebuie
Ei sunt cei mai fideli susţinători ai partidului nostru
Ei nu se plâng niciodată de criză
Ei nu se lamentează niciodată din cauza sărăciei
Ei nu strigă niciodată că n‑ar avea locuri de muncă
Ei nu se plâng niciodată de lipsa pâinii pe masă
Ei sunt întotdeauna mulţumiţi cu ce‑au agonisit
Ei nu‑i aplaudă zgomotos pe adversarii noştri
Ei nu se revoltă niciodată la ordonanţele de urgenţă ale 
guvernului
Ei nu mormăie nemulţumiţi în ziua salariului
Ei nu rup niciodată afişele noastre electorale
Ei sunt cei mai buni cetăţeni ai acestei ţări
Ei nu bombănesc pe la colţuri
Ei sunt cei mai entuziaşti dintre noi cei mai fericiţi 
Ei sunt cei mai blânzi cei mai miloşi dintre noi
Ei bunii tăcuţii noştri morţi.

Ion 
Cristofor
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Fragment din romanul GUANTANAMO, 
în curs de apariţie.

Poate că oamenii, aşa cum se opresc din creştere, 
se opresc şi din îmbătrânire într‑o zi. El se oprise în mod 
sigur. Nu putea şti când se întrâmplase asta. În orice caz, 
înainte de venirea sa. 

Şoferul îl găsise gata îmbătrânit când se angajase la 
centru de bătrâni numărul 1. Deşi nu se pricepea la astfel 
de lucruri, şi‑a dat seama încă din clipa în care l‑a văzut 
că moşneagul din faţa lui nu mai putea, oricâte zile i‑ar 
mai fi rămas de trăit, să îmbătrânească mai mult decât 
îmbătrânise. Ajunsese, cum s‑ar zice, cu bătrâneţea la 
final. Nu însă şi cu viaţa. Căci trecuseră destui ani de 
atunci şi bătrânul, care devenise între timp cel mai vechi 
dintre târzii, apărea mereu în preajma depozitului de 
alimente, unde el venea cu maşina plină din oraş, şi‑n ora 
sau jumătatea de oră cât dura descărcatul mărfii, începea 
să turuie. Despre aproape orice exista pe lume. De la 
politică şi fotbal, până la starea vremii şi maşini. Altfel 
de maşini decât cea pe care lucra el. Maşini de curse, 
în general. Ştia aproape totul despre ele, aşa cum ştia 
aproape totul despre ce se întâmpla în lume. Doar despre 
propria‑i viaţă părea să nu ştie nimic, deoarece ea era 
singurul lucru despre care nu vorbea niciodată. Şoferul 
se ferea să‑l întrebe. La început nici nu prea avusese chef 
să‑l asculte. Pe urmă, îi spusese cineva că moşneagul 
fusese chirurg în tinereţe, ceea ce‑i stârnise brusc 
respectul, interesul ivindu‑se mai târziu, pe măsură ce‑l 
auzea vorbind şi‑i descoperea lumina veselă din ochi. A 
sfârşit prin a constata că pe dinăuntru moşneagul era mai 
tânăr decât se vedea pe dinafară. Căci de acolo veneau şi 
cuvintele, şi lumina.

Părea să fie vorba de o nepotrivire de vârstă între 
suflet şi trup. Ba încă una destul de mare. Se putea, oare, 
aşa ceva? În cazul celor mai mulţi oameni, nu. Nu s‑ar 
fi putut nici la el, numai că, înainte să iasă la pensie, 
chirurgul a făcut un lucru pe care nu‑l mai 
făcuse nimeni până atunci. S‑a furişat într‑o 
noapte în sala de operaţii, despicându‑şi singur 
pieptul cu bisturiul şi punând în locul iminii 
sale bătrâne o inimă de copil, apoi s‑a cusut la 
loc, plecând în zori acasă, ca şi când nu s‑ar 
fi întâmplat nimic. Dar se întâmplase! Şi se 
întâmplase ca el să se întinerească pe dinăuntru 
fără ştirea celorlalţi. Toate acestea şoferul le 
aflase de la o bucătăreasă mustăcioasă ce‑l 
tot ademenise într‑un separeu al cantinei la 
o gustărică pregătită de ea. Ceea ce auzise îi 
plăcuse mai mult decât gustărica. Bucătăreasa nu‑i 
plăcea deloc. Motivul nu era atât mustaţa ce‑o făcea 
să pară mai degrabă un bărbat cu fustă decât o femeie 
nebărbierită la timp, cât dorinţa nemărturisită, dar 
ghicită în ciuda pe care o avea faţă de chirurg, de a fi şi 
ea beneficiara unui astfel de transplant. Ar fi suportat, 
dacă se ivea ocazia, să‑i fie spintecat pieptul cu un cuţit 
de pâine în loc de bisturiu. N‑avea nicio importanţă 
suferinţa, căci nu i‑ar fi păsat de anestezie, numai să‑i fie 
garantată reuşita operaţiei. Pusese destui bani de‑o parte, 
în aşteptarea momentului, dar momentul, pe măsură ce 
trecea timpul, se tot îndepărta, astfel încât sufletul şi 
trupul mustăcioasei erau egale ca vârstă, îmbătrânind 
amândouă într‑o armonie dezastruoasă, dar deplină.

Au aflat mai apoi şi ceilalţi despre inima din pieptul 
chirurgului. După aia, când el a ajuns la azil, s‑a stabilit 
cu precizie faptul că era vorba de inima unui copil fără 
părinţi. Pentru că nu s‑a grăbit să‑l viziteze nimeni pe 
bătrânul chirurg. Se spunea c‑ar fi avut un fiu, acesta îl şi 
adusese la centru, era însă de înţeles ca el să nu mai vină 
ca să‑şi viziteze tatăl, având, după toate probabilităţile, o 
inimă mult mai bătrână ca a lui. Mai puţin de înţeles ar fi 
fost ca părinţii copilului să nu treacă deloc să vadă ce se 
întâmpla cu inima odraslei lor. Îi împiedica să facă asta 
faptul că ei nu existau. Doctorul chirurg purta în piept o 
inimă orfană de părinţi. În viaţa de zi cu zi, el era un om, 
ca atâţia alţii, orfan pur şi simplu de copii. N‑avea însă 
timp să ia seama la astfel de fleacuri. 

Părea să‑i priască tovărăşia şoferului. Se simţea bine 
în compania lui.

Inimile de copii, chiar şi ele, au defectul fundamental 
de a nu se putea împotrivi trecerii timpului. Astfel că, 
din inimi de copii ce sunt, se pomenesc într‑o zi inimi 
de adulţi, iar acestea, într‑o altă zi, câteodată chiar ziua 
următoare, inimi de oameni bătrâni. Surprins de mersul 
împleticit al inimii din pieptul său, moşneagul l‑a oprit 
într‑o după amiază pe şofer şi i‑a spus: Vreau să mor 
acasă, nu aici! Promite‑mi c‑o să mă duci acolo când se 
va apropia ziua. 

Şoferul a apucat să‑i promită. 
Între bătrânii care tăbărâseră c‑o jumătate de an în 

urmă asupra ceasornicăriei, în speranţa că le‑ar putea 
fi cumva de folos ceasurile care se învârteau invers, se 
numărase şi fostul chirurg. Ceilalţi nu ştiuseră ce să 
creadă văzându‑l alături de ei. Ce nevoie avea un om 

cu o inimă ca a lui de schimbarea sensului de mers 
al timpului? În învălmăşeala creată acolo, doctorul 
înşfăcase unul dintre ceasurile respective, împins nu 
atât de nevoie, cât de curiozitate. A ieşit cu el, aproape de 
miezul nopţii, pe terasa dinspre oraş şi l‑a privit îndelung 
la lumina lunii. Limba cea mare a ceasului era pentru 
ani. Cea mijlocie, minutarul, cum ar veni, pentru zile, iar 
secundarul măsura orele. 

Cum el nu avea nici cea mai mică intenţie să se 
întoarcă în trecut, nu şi‑a pus ceasul la mână, l‑a vârât, în 
aceeaşi noapte, sub saltea, învelit într‑un prosop, ca să nu 
i se audă ticăitul. Limbile i se învârteau nestingherite pe 
cadran, astfel că, noapte de noapte, orele se preschimbau 
în zile, iar zilele în ani, la doar câteva palme distanţă de 
trupul vârfuit cu bătrâneţe al chirurgului, în vreme ce 
inima tânără a acestuia ticăia, ca un altfel de ceas, în 
coşul pieptului, măsurându‑i viaţa, care se prefăcea în 
amintiri, iar amintirile în uitare.

Poate că moşneagul uitase că are un fiu, ca 
răspuns la uitarea fiului că are un tată. Nu uitase însă 
de promisiunea şoferului. Ambele ceasuri arătau că ziua 
aşteptată sosise. N‑avea însă nevoie de amândouă la 
drumul pe care urma să pornească. Îi ajungea ticăitul 
inimii, chiar dacă îmbătrânise şi ea între timp. Trebuia 
să dăruiască ceasul celălalt cuiva. Dar cui? Cei din 
dormitorul lui s‑ar fi încăierat pe el. Pariorii pe fulgere, 
la fel. S‑a gândit atunci la ceacâră. O văzuse tot mai 
îngândurată şi mai singură în ultima vreme, îndeosebi de 
când fuseseră duşi în altă parte timpuriii, aşa c‑a strigat‑o 
în seara dinaintea plecării şi i l‑a oferit ei. Şi mai trebuia 
să lase o scrisoare pentru conducerea centrului, menită 
să‑i justifice absenţa la apelul de a doua zi, şi, în acelaşi 
timp, să‑l absolve pe şofer de orice răspundere. 

În noaptea aceea sufletul i‑a ajuns trupul din urmă. 
Dimineaţa, erau amândouă la fel de bătrâne. Aproape că 
gemea scaunul din dreapta şoferului de bătrâneţea lor.

 – Numai să‑mi spui unde, a zis şoferul după ce‑au 
ieşit pe poartă. 

 – Înainte, mergi înainte, a spus cu vocea aproape 
stinsă moşneagul. 

Pe la jumătatea bulevardului central, şoferul a 
întrebat din nou:

 – Tot înainte?
 – Tot, a bâiguit el.
 – Ce facem acum? a rostit cel tânăr când s‑a terminat 

bulevardul. 
Ochii bătrânului, în ciuda luminii tot mai puţine 

din ei, continuau totuşi să râdă. I‑au arătat, aşa râzând, 
s‑o ia la dreapta. După care în stânga. După care iar în 
dreapta. În dreapta, din nou, şi, din nou, în stânga, până 
când, săltând uşor capul, moşneagul a îngăimat: 

 – Opreşte aici!
A oprit. Erau în dreptul unui magazin. Nu putea fi 

acolo casa lui, aşa că maşina a pornit mai departe.
 – Aici! l‑a înghiontit fără vlagă fostul chirurg. 

S‑a conformat, însă nu era nici acolo. Pe partea 
dreaptă a străzii se afla un loc de joacă pentru copii. Pe 
partea stângă, o clădire în construcţie. S‑au mai oprit de 
câteva ori. 

 – Decide‑te o dată! l‑a mustrat şoferul cu blândeţe. 
Sau te pomeneşti c‑ai uitat adresa!

 – Fugi d‑aci! Cum s‑o uit? s‑a îmbăţoşat bătrânul.
 – Păi zi‑mi numele străzii şi numărul, aşa, n‑o să 

ajungem niciodată.
 – Numele străzii... numele străzii... Ştiu, numărul 

8... adică 10, ba nu, 43... Parcă 18...
 – E clar, nu‑ţi mai aduci aminte. 
 – Ştiu, se căzni bătrânul să‑l convingă, ştiu bine 

locul. N‑are nicio importanţă numele. Uite, dac‑o iei la 
stânga... 

O luară la stânga. 
 – Foarte bine, se entuziasmă fostul chirurg. Plopii... 

Uite plopii..
Şoferul nu văzu niciun plop, dar nu zise nimic, merse 

mai departe.
 – Ohooo, iată şi fântâna!
 – Care fântână? vru el să întrebe. Se abţinu însă, 

dându‑şi seama că n‑ar avea oricum niciun rost. 
Era aproape miezul zilei. 
 – Nu ţi‑e foame? spuse.
 – Nu, răspunse moşneagul.
 – Am doua senvişuri. Unul îl mănânc eu, pe celălalt 

ţi‑l păstrez dumitale.

 – Mănâncă‑le sănătos pe amândouă. Pe mine 
m‑aşteaptă cu masa acasă.

 – Ai dreptate, uitasem, încercă şoferul să‑i facă pe 
plac. 

Coti după asta la dreapta, fără să‑l mai întrebe.
 – Aici era cândva o farmacie, arătă fostul chirurg 

spre clădirea prin dreptul căreia tocmai treceau.
 – E şi‑acum, vru să spună şoferul dar tăcu. 
 – Stai! strigă dintr‑odată bătrânul.

Se opriră.
 – Am ajuns, zise după asta el. Lasă‑mă aici! 
 – Aici? se miră şoferul. Nu era nicio locuinţă acolo, 

doar un maidan.
 – Poate c‑ar trebui să mai căutăm, spuse apoi, 

pregătindu‑se s‑o ia din loc. 
Dar bătrânul se prinse cu mâinile de volan ţipând: 
 – Aici, am spus! Gata, am ajuns acasă! Unde vrei să 

mă duci?
 – Eşti sigur? încercă să‑l tempereze şoferul.
 – Uite, sunt lumini la ferestre. Mă aşteaptă.
 – Cine? se gândi cel tânăr să spună, dar nu putu. 

Nu putu nici măcar să‑l împiedice pe fostul chirurg să 
coboare. C‑o neaşteptată sprinteneală acesta deschisese 
portiera şi sărise din maşină, trăgând după el bocceluţa 
în care‑şi strânsese la plecare puţinele lucruri. 

L‑a văzut cu coada ochiului îndepărtându‑se câţiva 
paşi, apoi lungindu‑se direct pe pământ, cu bocceluţa 
sub cap şi cu faţa întreptată spre cer. 

Pe urmă, a început să plouă. Era deja în capătul 
străzii. Dar n‑a întors maşina. Avea să vină seara curând. 
Se îndepărta tot mai mult de strada pe care îl lăsase, însă 
tot n‑a întors. Abia când a ajuns în bulevard a simţit că 
noaptea se strânge toată în el. Ca să poată scăpa de ea, a 
frânat brusc, pornind apoi cu cea mai mare viteză înapoi. 
Moşneagul nu se clintise din locul în care îl lăsase. A 
sărit iute din cabină şi a pornit spre el, stigându‑i prin 
întuneric:

 – Am găsit‑o!
 – Ce? a bolborosit bătrânul de jos.

 – Casa.
I‑a întins după asta mâna, săltându‑l 

cu toată forţa în picioare. Ochii îi râdeau mai 
departe, în ciuda picăturilor de ploaie care‑i 
şiroiau pe faţă.

 – M‑ai minţit, l‑a certat el apoi cu duioşie. 
N‑ai nicio legătură cu locul acesta.

 – Cum să nu! s‑a grăbit să‑l contrazică 
moşneagul. Toate lucrurile pe care le vezi aici 
îmi sunt foarte cunoscute.

 – Toate? Zi‑mi unul, măcar unul, şi‑o să 
te cred.

Fostul doctor a dat dintr‑o dată capul pe spate şi‑a 
spus:

 – Uite, cerul! Şi ploaia! Apoi întunericul! E acelaşi 
întuneric vechi, de demult.

 – Ar trebui să‑ţi pară bine.
 – Păi, îmi pare.
 – De faptul c‑o să mori acasă, ziceam. 
 – Ce casă? se burzului bătrânul din senin. Te‑am 

minţit, într‑adevăr! 
 – Nu m‑ai minţit deloc. 
 – N‑am nicio casă, dacă vrei să ştii. 
 – Ba ai, de vreme ce‑am reuşit s‑o găsesc. Hai sus 

în maşină!
 – Casă? Despre ce casă vorbeşti?
 – Haidem să mergem s‑o vezi. 

Un sfert de ceas mai târziu, maşina opri pe o străduţă 
îngustă. În poarta unei case acoperite cu ţiglă roşie. 
Şoferul păşi, urmat în tăcere de bătrân, pe sub o boltă 
de viţă de vie. În camera de la mijloc era aprinsă lumina. 
Ei merseră mai departe, spre odaia din fund. Îl instală 
pe fostul chirurg aici, după care plecă să‑i aducă ceva 
de mâncare. În pragul uşii ce dădea spre odaia luminată 
ieşise o femeie, ţinând de mână un copil. Era nevastă‑sa. 
Îi spuse cu cine venise. Ea luă copilul în braţe şi făcu 
speriată un pas înapoi.

 – Adică l‑ai adus aici să moară?
 – Da, încercă el s‑o liniştească. N‑am găsit nicăieri 

vreun alt loc în care să poată muri acasă. Aici este cel mai 
bine pentru el. 

 – Şi noi?
 – Ce e cu voi?
 – La noi nu te‑ai gândit?
 – La voi m‑am gândit în primul rând. Voi însemnaţi 

„acasă”.
Femeia mângâie copilul pe creştet, semn că, deşi nu 

era întru‑totul de acord, înţelesese. După care zise:
 – Haidem să facem cunoştinţă cu bunicul.

Îl găsiră pe bătrân dormind. Dimineaţa următoare, 
vârsta trupului acestuia se contopi cu cea a sufletului. 
Nemaiavând nimic de măsurat, ceasul din coşul pieptului 
se opri din ticăit. 

Timp de două zile, copilul se jucă prin curte şi prin 
vecini cu moartea bunicului său necunoscut. Îl duseră 
după asta la groapă, apoi începură să‑l uite, ajutându‑se 
de amintirea lui, pe care o aduseseră pe scaunul din 
dreapta şoferului acasă.

Acasà
Ştefan Mitroi

P R O Z Ă
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P R O Z Ă
CIRCUL BARNUM!
PHINEAS TAYLOR BARNUM pentru prima dată 

în Europa! Cel mai mare circ din lume! CIRCUL 
BARNUM! A fost aplaudat de Regina Victoria, Ţarul 
Nicolae şi baronul Rotschild…

Spectacole de jonglerie! Iluzionism! Fraţii HOWES 
celebrii zburători la trapez! Animale exotice! Clowni de 
toate culorile şi mărimile! Echilibristică!

CIRCUL BARNUM mai prezintă publicului: 
SANCTUARUL CURIOZITĂŢILOR! Cea mai bogată şi 
îndrăzneaţă colecţie de FĂPTURI ALE NOPŢII REDATE 
LUMINII! Fiinţe fantastice… O familie de albinoşi din 
Canada… Cea mai bătrână femeie din lume; a fost 
doica generalului Washington! TOM DEGEŢEL, cel 
mai mic om de pe Pământ! O familie de canibali din 
Fidji, cu o femeie canibal convertită la creştinism de 
către pastorii metodişti (la cererea publicului citeşte 
curent şi agreabil Biblia în limba fidji). CALUL LÂNOS 
din Munţii Stâncoşi, descoperit de colonelul Fremont, 
ilustrul savant şi explorator… SIRENA FEJEL de care 
se ocupă dr. Griffin de la Muzeul de Istorie Naturală din 
Londra… OLD‑BET, elefantul african, dansator graţios 
printre cupele de şampanie! Ştie să numere până la o 
sută şi cântă la trompetă God Save the King… Dragoni 
şi harpii… OMUL‑CHIUP!

CIRCUL BARNUM! Veniţi… Nu pierdeţi ocazia… 
În fiecare seară un spectacol unic şi de neuitat! 
Duminică, matineu… Nu uitaţi SANCTUARUL 
CURIOZITĂŢILOR… Fiinţe neobişnuite… Veniţi la 
CIRCUL BARNUM!

Sanctuarul Curiozităţilor!
O mică estradă acoperită de o perdea stacojie. Un 

bărbat înalt, deşirat în costumul său de magician al 
tenebrelor, cu păr argintiu şi ochi cenuşii, fără memorie, 
invită lumea ‑ cu gesturi largi şi voce baritonală – să 
asiste la dezvelirea unei capodopere, spune 
el „o sculptură unică în lume, un monstru 
uman, autentic printre atâtea falsuri: Omul ‑ 
Chiup, celebrul Storpione, creaţia genialului 
Amedeo Specchio. Singurul şi poate chiar 
ultimul om‑chiup de pe planetă!

Veniţi, Sanctuarul Curiozităţilor vă 
aşteaptă!

Unii trec mai departe, alţii se opresc. 
Treptat, treptat, glasul vrăjitoresc prinde 
mulţimea de gură‑cască, o adună la picioarele 
estradei şi o înghesuie într‑o capcană ţesută din fraze 
abile, în care vor tremura cu toţii deopotrivă, de silă şi 
curiozitate.

 – Amedeo Specchio! Un nume care nu vă spune 
nimic, nu‑i aşa? Genialul Amedeo, artistul blestemat să 
nu‑şi vadă opera terminată… Un mare artist, un suflet 
generos pe care contemporaneitatea nu l‑a înţeles aşa 
cum nu‑i înţelege nici opera… O umbră înfometată 
de cunoaştere… A murit singur, uitat de lume. Un 
anonim. Dar gloria nu înseamnă cantitate ci calitate, 
iar calitatea, domnii mei, calitatea există! Capodopera 
creată de Amedeo e aici, e unică, e vie, vorbeşte!

(Faldurile înstelate ale mantiei negre se încolăcesc 
în jurul magicianului şi un foşnet de nerăbdare adie 
dinspre mulţimea de trupuri înghesuite la picioarele 
sale.)

 – Ah, văd cât sunteţi de nerăbdători, văd, dar 
trebuie să vă spun povestea lui Amedeo şi a lui 
Storpione… Trebuie să aflaţi totul, să ştiţi totul despre 
ei, despre truda laborioasă şi căutările artistice ale 
acestui mare creator de frumuseţe, să înţelegeţi 
măreţia Artei când îi veţi privi opera, da, opera unui 
geniu… Răbdare deci, domnii mei, răbdare…

Amedeo Specchio – povesteşte vocea – a părăsit 
Italia (quella bella paese!), Salerno în particular, într‑o 
dimineaţă veştedă de octombrie. Un vas grecesc, 
urmărit de Amiralitatea franceză, i‑a oferit adăpost. A 
făcut negoţ cu arme, sclavi, aur, abanos şi ce se mai 
găsea pe aridele coaste ale Africii de Nord; a cutreierat 
mări şi oceane, plin de tinereţe şi entuziasm, până 
când, o cavilă s‑a dovedit a fi o armă extrem de 
periculoasă în mâinile unor marinari olandezi, expuşi 
de prea multă vreme alizeelor, rachiului de mentă şi 
contrabandiştilor nevrotici. S‑a întâmplat în Port‑Said.

Amedeo a zăcut o săptămână, două, trei… cu 
câteva coaste rupte, o claviculă sfărâmată şi laba 
piciorului drept, iremediabil pornită spre cangrenă. 
Iar dacă a scăpat, meritul a fost mai puţin a robusteţii 
sale şi mai mult a priceperii în chirurgia ortopedică a 
bătrânului Kefraim. Cârpit şi peticit, italianul a rămas 
în port.

„Arabii sunt un popor ciudat – susţinea Amedeo – 
bănuitori şi cruzi, visători şi inventivi. Ochii lor 
catifelaţi, de o fixitate bolnavă, zac pierduţi zile întregi 
în contemplarea unui miraj translucid, propriu şi 
misterios.” Aşa era şi Kefraim, doctor cu faimă… Şi 
ce faimă!

(Magicianul flutură grăbit mantia. Seamănă foarte 
bine cu un liliac orb, prins în plasa vicleană a luminii.)

 – Negoţul de copii (da, domnii mei, spre ruşinea 
noastră, a tuturor, există şi astăzi!), practicat pe 
coastele Mării Roşii, se completează fericit printr‑o 
industrie asemănătoare cu cea a comprachicos‑ilor, 
„strania asociaţie” despre care vorbeşte contemporanul 
nostru Hugo, nomazi ce vânturau drumurile nesigure 
ale Spaniei şi Angliei secolului al XVII‑lea. În 
vremurile acelea, ne spune tot Hugo, unii ştiau să facă 
lucruri care nu se mai fac astăzi, sculptând carnea 
omenească, fără a se mărgini doar la confecţionarea 
fenomenelor pentru bâlciuri, a bufonilor pentru palate 
sau eunucilor, plămădind chipuri şi monştri după 
legi cu totul aparte ştiinţei. Ei bine, cer permisiunea 
de a‑l contrazice pe maestru: această artă nu s‑a 
pierdut! Deformarea omului, cu legile ei perfectate şi 
mereu perfectibile, ducând la o degradare profundă şi 
ridicolă a naturii umane, a supravieţuit, Kefraim fiind 
tocmai unul dintre rarii producători de monstruozităţi 
artificiale, un artizan care confecţiona cu dragoste şi 
migală splendide unicate cum se pot vedea pretutindeni 
în muzeele naturale…

(Magicianul face un pas înainte aruncându‑şi 
mantia într‑o parte, fără blândeţe. Părul fin, încâlcit 
ca spuma agitată a unei cascade îi cade pe spate. A 
devenit înfricoşător, deşi lasă restul vorbelor să se 
rotească în aer, nespuse.)

Tăcere. Meditaţie asupra faptelor neştiute ale 

lumii. Paşi spre dreapta, spre stânga, apoi…
 – Arta poate fi un sprijin în lupta contra timpului, 

spun unii şi, desigur, la asta s‑a gândit Amedeo când a 
devenit ucenicul bătrânului Kefraim, doritor să înveţe 
o meserie atât de pretenţioasă, de obicei transmisă 
din tată‑n fiu, o meserie care cere specialistului 
vaste cunoştinţe din diferite domenii, talent, dăruire, 
tenacitate…

Amedeo a studiat De arte denasationis a lui 
Conquest, Canoanele medicinei de Avicena, celebrul 
atlas anatomic al lui Albinus, pe Darwin şi pe adversarul 
acestuia, sir Richard Owen, De humani corpore fabrica 
a lui Andreas Vesalius, opera lui Galenus, Francassati 
şi alţii; a dovedit pricepere şi originalitate folosind 
întotdeauna cele mai simple, dar şi cele mai eficiente 
mijloace pentru obţinerea perfecţiunii. Există o serie 
de pocitanii care provoacă spaimă şi oroare. Amedeo 
intuia că acestea nu sunt folositoare. Din mâinile sale 
ieşeau numai lucruri bune, căutate, apreciate, mici 
bijuterii de monstruozitate care fascinau şi stârneau 
entuziasmul privitorului. Mai târziu, ca orice ucenic 
ambiţios, a simţit nevoia să‑şi depăşească maestrul, 
să reuşească acolo unde părintele său spiritual a dat 
greş: să obţină un om‑chiup.

Kefraim l‑a avertizat asupra dificultăţilor ce le va 
întâmpina în făurirea unui astfel de monstru: multă 
cheltuială, timp şi răbdare. El personal, ca şi tatăl său 
de altfel, a dat greş ori de câte ori a încercat. Adevărat 
însă, că bunicul său, un foarte bun cunoscător al 
anatomiei umane, a obţinut un om‑chiup şi l‑a vândut 
unui emir pentru aur greu. Dar cu ce eforturi, cu câte 
sacrificii! Aproape că n‑a meritat… Tot de la el aflase 
Kefraim că, originile acestui meşteşug provin dintr‑o 
ţară îndepărtată din Extremul Orient, ţară în care 
miniaturizarea a atins perfecţiuni inimitabile. Oamenii 
de acolo cresc în vase de lut sau porţelan, copaci – cireşi, 
chiparoşi, pini – în zece ani cât alţii într‑unul singur, 
iar cu ajutorul unor delicate operaţiuni chirurgicale 
inverse, realizează un ciudat compromis între formele 
vieţii şi ale morţii. Această artă, numită la ei bonsai – 
şi care ascunde în ea cine ştie ce dorinţă ancestrală 

de ridiculizare a naturii – s‑a completat cu practica 
hydriotaphiei zămislind omul‑chiup. Deja antichitatea 
importase miniaturizarea ca pe o curiozitate asiatică, 
iar Evul mediu, preluând‑o, a adaptat‑o nevoilor sale, 
exploatând‑o în chip practic. Înclinaţia naturală a 
fiecărui om îl conduce către unul mai mic, mai slab 
decât el, căci omul se fereşte temător de tot ceea ce îl 
depăşeşte, medita Kefraim. Există atâtea moduri de a 
fi sau de a deveni pitic, monstru, o anomalie!

 – Amedeo asculta, Amedeo învăţa şi ofta 
gândindu‑se la Italia, la Mantova, la palatul familiei 
Gonzaga şi colecţia de pitici a marchizei Isabella…

(Valul negru de catifea se năpusteşte asupra 
magicianului stârnind un vârtej de aer turbulent şi 
exotic. O clipă, braţele povestitorului se zbat nesigure 
în tăcerea de pluş, apoi, ies la suprafaţă împreună cu 
obrazul albit cu pudră de orez şi un zâmbet grăbit. 
Zâmbetul se subţiază diafan, se subţiază tot mai mult 
şi dispare înghiţit de un chicot mulţumit.)

 – …şi într‑o bună zi, l‑a convins pe Kefraim să‑şi 
investească toţi banii în producerea unor oameni 
chiup. Bătrânul a ezitat, s‑a gândit, s‑a frământat 
şi‑n cele din urmă a cedat asociindu‑se cu italianul 
zbanghiu. Au cumpărat şapte copii, băieţi între unu 
şi doi ani, i‑au comandat unui meşter olar şapte 
chiupuri, nu mai înalte de şaptezeci de centimetri, 
prevăzute cu orificii pentru mâini şi picioare, au aşezat 
copiii în vase şi au început să‑i supravegheze.

„Orice privaţiune, orice rău provocat unui 
organism tânăr, îi încetineşte dezvoltarea – explica 
Kefraim – şi poate mai întâi să dăuneze scheletului, 
deoarece, în mod normal, creşterea se produce la 
oase. Aceste perturbări pot fi mai apoi folosite pentru 
numeroase moduri de deformare ale trupului omenesc, 
dar atenţie, omul, ca orice material fragil, se alterează 

foarte uşor. Artistul‑chirurg nu poate măsura 
niciodată direct gradul de denaturare pe 
care‑l provoacă. E nevoit să experimenteze, 
să caute prin tehnici variate, rezultate noi, 
insolite, fără să ştie dinainte dacă ele vor 
fi bune sau nu. Aceeaşi anatomie pare să 
poată dobândi, după necesităţi, orice formă. 
O intervenţie nouă duce la o nouă deformare 
şi cine‑i poate ghici consecinţele? De foarte 
multe ori, primele încercări ale artistului 
pot fi numite simple ratări… Şi‑atunci, totul 
trebuie luat de la capăt!”

Cât adevăr! Tentativa celor doi asociaţi s‑a soldat 
cu un eşec. Nefericitele progenituri, cu toată atenţia 
deosebită acordată sănătăţii lor, cu toată grija pentru 
nearmonioasa lor dezvoltare, au murit secerate de 
boli. Ani grei de trudă, fără nici o răsplată. Nici un 
copil n‑a atins vârsta de zece ani.

Amedeo n‑a renunţat. Abia împlinise patruzeci de 
ani. Viitorul îl simţea aşternut la picioarele sale, ca pe 
un animal fabulos ce poate fi învins fără dificultate, 
iar el era la fel de robust ca altădată. Pe urmă, dorinţa 
de a obţine un om‑chiup, de a deveni celebru, de a 
câştiga faimă şi bani, bani mulţi, pusese stăpânire pe 
fiinţa lui, radiind din făptura sa cu nimic deosebită de 
a altora, de pe chipul său fin şi subţire de meridional.

(Obrazul magicianului s‑a împodobit cu un 
zâmbet schimonosit, puţin acru, puţin neliniştit şi 
melancolic.)

 – Amedeo a privit dezgustat spre confraţii lui 
de breaslă. Profund nemulţumit. Să transforme 
la nesfârşit cranii de copii în tigve sepulcrale, să 
schilodească în continuare, fără un principiu estetic, 
i se părea banal şi monoton, muncă de serie, rutină. 
Fiind cel mai bun în meserie, simţea că piaţa ororilor 
trebuie împrospătată iar prezenţa monstrului 
justificată ca o speranţă pentru viitor şi nu ca pe o 
moştenire din trecut. Omul schilodit sau diminuat 
fizic, uimeşte, emoţionează în alt fel decât un animal 
bizar sau necunoscut, decât estropiaţii obişnuiţi. Un 
corp mutilat posedă un limbaj propriu, spontan în 
momentul comunicării cu publicul, un limbaj care se 
statorniceşte în timp prin transformarea sa în artă. 
Da, domnii mei, Amedeo dorea ca sculptura în carne 
vie să fie proclamată artă!

Şi de ce nu? Sălbaticul îşi mutilează corpul dorind 
să se diferenţieze de natură, pentru a‑şi contura cât 
mai pregnant libertatea faţă de limitele biologice 
impuse. El nu mai este un animal mulţumit cu natura 
dată, ci doreşte, ca om, să‑şi impună în faţa ei, propria 
libertate. Aceste transformări barbare ale corpului, pe 
care le vedem urâte (pentru el, evident frumoase!), ţin în 
ultimă instanţă de procesul de hominizare, de progres 

Omul‑chiup
Magdalena Vaida
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Îmi beam cafeaua înconjurat de mesele pustii. Din 
zece, câte avea localul, numai două erau ocupate. Ce‑i 
drept, era o oră imposibilă, când nici un om normal nu 
se închide într‑o cafenea ca să numere mesele goale 
şi sticlele din spatele tejghelei. Adică ceea ce am făcut 
eu până a apărut individul cu părul tuns perie care, 
habar n‑am de ce şi cum, a început să‑mi vorbească 
despre o femeie. O femeie cu un nume foarte complicat. 
Am observat că ceruse în prealabil permisiunea 
barmanului, apoi s‑a aşezat alături de mine, puţin 
tulburat şi neîncrezător, ca unul care stă faţă în faţă 
cu o fostă cunoştinţă căreia i‑a uitat numele.

 – Trebuie să‑ţi povestesc, mi‑a şoptit aplecându‑se 
spre mine cu un aer conspirativ.

 – Păi, dacă trebuie, trebuie...
Aşezat comod, aproape tolănit pe felia mea de 

tejghea, aşteptam curios să aud ce are să‑mi spună. 
Nu era bătrân, nu era nici foarte tânăr, destul de 
îngrijit. Avea o gură largă, mobilă, cu buze moi de 
sub care dinţii scăpau mereu arătându‑se mari şi 
sclipitori. Cred că avea mai mulţi decât era firesc şi 
m‑am opus din răsputeri tentaţiei de a‑i număra în 
timp ce vorbea. Mă fascinau.

Vorbea încet, aşa că la început, mai mult am 
dedus decât am auzit ce spunea. Era de necrezut, dar 
toate teoriile lui despre dragoste fuseseră demolate. 
De‑mo‑la‑te, repetă el de câteva ori, silabisind apăsat 
cuvântul. Da. Şi, de cine credeam eu că au fost 
de‑mo‑la‑te? De cine?

Habar n‑aveam.
De femeia aia! Nu i‑am reţinut numele... 
El şi femeia se certaseră. Plin de importanţă, făcu 

o pauză uitându‑se fix la mine. M‑am uitat şi eu ţintă 
la el. Aproape interesat. Atunci, continuă cu vioiciune 
şi ceva mai tare:

 – Am prins‑o de braţ şi am scuturat‑o. Cred c‑o 
durea, sigur o durea... Auzi fă, i‑am spus, s‑a terminat! 
Pricepi? Nu te mai vreau, cară‑te! I‑am privit ochi şi 
am simţit cum mă inundă cu dispreţul ei. Am urât‑o 
cumplit în clipa aceea, dar i‑am dat drumul... Mi‑a 

întors spatele, pur şi simplu, şi a plecat. N‑ar fi trebuit 
să privesc în urma ei, dar n‑aveam nimic altceva de 
făcut. Scotoceam prin buzunare şi mă uitam după ea. 
Luuung!

 – N‑a întors capul?
 – Nu. Ştia c‑o privesc, al dracului să fiu dacă nu 

ştia! Bănuiesc că nici n‑o deranja prea tare. Am găsit 
nişte bani şi o ţigară şi mi‑am văzut de drum până 
la cafenea. Ştii cum e, după‑amiezele nu prea ai ce 
face, zaci în neştire lângă o masă, mai un prieten, mai 
o poveste. Vorbeşti despre viaţă, femei sau altceva... 
După un timp, mi‑am dat seama că e şi ea acolo. 
Înţelegi? N‑am văzut‑o, dar am ştiut că e acolo! Când 
nu am mai suportat, am întors capul şi am văzut‑o la 
o masă vecină. Se uita fix la mine. Să mori nu alta! 
M‑am ridicat şi am plecat. Mai ai ţigări?

I‑am întins pachetul.
 – Pe urmă?

Şi‑a aprins o ţigară. Mâinile îi tremurau.
‑ Ştii, continuă el, nu mai reuşeam să scap de ea. 

O vedeam şi‑atunci când n‑o vedeam, înţelegi?
Am spus că da. În realitate, nu înţelegeam mare 

lucru, dar povestea începuse să‑mi placă.
 – Oriunde mergeam o vedeam stând şi fixându‑mă 

cu nişte ochi mari, mari de tot şi întunecaţi... Zi‑i şi 
tu, trebuia să mă simt vinovat pentru că o părăsisem? 
N‑am părăsit‑o! Eu zic că ne‑am despărţit omeneşte, 
că n‑o iubeam, mă sufoca, pricepi? De ce să mă simt 
eu vinovat pentru că ea mă iubea în continuare? 
Spune şi tu!

Ce să spun? Stăteam şi‑l ascultam, fără să mă 
gândesc la ceva anume, privind muştele care dansau 
pe masă.

 – M‑am dus acasă. Îţi dai seama, la opt seara, eu 
eram în casă! Bătrâna mea şi‑a făcut cruce şi mi‑a 
stins cărbuni, credea că sunt bolnav!

Sufla fumul spre tavan în rotocoale mic.
 – Dimineaţa am plecat la lucru. N‑aveam stare. 

Meşterul a urlat de câteva ori la mine, a văzut că nu‑s 
în apele mele şi m‑a trimis la infirmerie. Ăia au crezut 

că vreau să chiulesc şi m‑au dat afară. Tot umblând de 
colo‑colo, a trecut ziua. Când ies pe poarta fabricii, o văd 
cum se plimbă pe trotuarul de vis‑a‑vis. M‑am grăbit 
la autobuz sperând că mă va pierde în îmbulzeală, 
dar nici pomeneală... Mă luase cu frică, zău, aveam 
impresia că e nebună! Tu crezi că era în toate minţile?

 – Nu, nu era.
Se opri pentru o secundă privind în gol.
 – În fiecare zi m‑a aşteptat, până când... Înţelegi, 

n‑am mai suportat! Am prins‑o şi am scuturat‑o din 
nou. I‑am zis, bă femeie, noi doi am terminat! De câte 
ori să‑ţi mai repet, gata, pa, am pe alta! Şi, nu mai 
umbla după mine că nu ştiu ce‑ţi fac! Eu o ţineam de 
umeri şi o scuturam, ea nimic, nici pâs! Atunci mi‑am 
ieşti complet din fire. Am lovit‑o. N‑a scos un sunet. 
Am lovit‑o iarăşi, am bătut‑o până la sânge. Nici un 
sunet, nimic...

Vorbele lui se rostogoleau peste tăblia de lemn 
cu un sunet tocit, ca nişte bile de cauciuc. Se agitau 
degeaba.

 – S‑a adunat lume, a venit poliţia. M‑au făcut 
huligan, m‑au săltat şi m‑au închis. La început am 
fost furios, nu‑mi venea să cred că voi face pârnaie 
din cauza unei nebune, apoi m‑am calmat. În sfârşit, 
mi‑am zis, am scăpat de ea! Doamne, voi avea parte de 
linişte! N‑am avut. Am visat‑o noapte de noapte, am 
visat‑o în fiecare noapte, înţelegi?

Tăceam. Au mai intrat doi în Cafe‑bar.
 – Femeile sunt antropofage...

Am dat din cap, nu era cazul să‑l contrazic.
 – Şi, mai departe?
 – Am ieşit şi n‑am mai văzut‑o. Se scărpină 

stânjenit după o ureche. N‑ai să mă crezi, dar acum 
îmi lipseşte... De când am ieşit, nu fac altceva decât 
să o caut. Alerg prin oraş şi o caut peste tot, în fiecare 
zi, înţelegi?

Am făcut un efort să‑mi sting cât mai firesc ţigara 
în scrumiera rece. Nu înţelegeam, dar ştiam că nu are 
prea multă importanţă.

P R O Z Ă
şi civilizaţie, de ARTĂ! Arta singură este în măsură să 
corecteze natura, s‑o dezvolte, s‑o îmbogăţească, s‑o 
şlefuiască. Jeronimo de Cancer pretinde că frumuseţea 
este o anomalie dizgraţioasă în lumea noastră plină de 
urâţenie… Înclin să‑i dau dreptate!

(Vocea vrăjitorului se înăspreşte, ochii fără culoare 
prind o întunecime apoasă, gesturile i se scămoşează, 
iar cuvintele ţâşnesc printre buzele‑i subţiri, reci şi 
tăioase ca o lamă de cuţit. Lumea întreagă se zbate la 
picioarele lui încercând să tragă aer în piept.)

 – Amedeo a făcut rost de bani şi împotriva voinţei 
lui Kefraim, cumpără trei copii de un an. Îi ţinu sub 
o foarte atentă supraveghere în ce‑i privea igiena şi 
sănătatea şi, după nici trei luni, îi aşeză în chiupuri.

După aproape doi ani, unul din chiupuri s‑a 
răsturnat şi s‑a spart; trupuşorul plăpând s‑a frânt, 
copilul a murit. Un al doilea copil fu măturat de o 
epidemie de tifos. Necazurile îşi scuipau furiile din 
toate direcţiile: Kefraim se stinse şi el de prea multă 
bătrâneţe. Amedeo se trezi cu orgoliul său nemăsurat 
şi cu o pipernicie ciudată crescând înghesuită într‑o 
oală. Mai mult ca niciodată, aşteptarea i se părea o 
povară şi o grozăvie pe care nu le prevăzuse. A trebuit 
să‑şi adune toate puterile pentru a o suporta.

Anul următor, chiupul în care creştea copilul 
botezat Storpione, fu schimbat. Apoi, după calcule 
riguroase şi zile şi nopţi încărcate de chinurile 
îndoielii, Amedeo a ajuns la concluzia că ultimul 
chiup, cel mai mare, nu are voie să depăşească un 
metru. Copilul va intra în el la vârsta de şapte ani şi va 

fi scos la împlinirea celor 18 ani ai săi când, practic, 
modificările operate asupra trupului, nu‑l vor putea 
împiedica pe acesta să‑şi păstreze arhitectura impusă. 
Vedeţi dumneavoastră, un picior, un braţ, un organ 
oarecare, neavând decât importanţa unui element 
al ritmului plastic, pot fi cu uşurinţă abolite sau 
distorsionate pentru a se supune canonului pe care 
sculptorul în carne vie doreşte să‑l impună. Artistul 
nu stilizează, el acaparează cu hotărâre un om pentru 
a‑l modela din nou, după bunul său plac, subliniindu‑i 
şi rezumându‑i caracteristicile. De aceea, modelajul 
se impune să fie energic, dar şi foarte discret. Un 
Om‑chiup perfect nu trebuie să lase să se observe nici 
unul din artificiile şi experienţele la care a fost supus. 
Orice mutilare fizică sau mentală, dacă e vizibilă, 
scade valoarea fiinţei mutilate, iar noţiunea de artă se 
exclude de la sine… Dacă necesitatea creează forma, 
precum se spune, trebuie să admitem că Amedeo era 
autorizat să manipuleze în voie ceea ce constituiau în 
final, mijloacele sale de expresie, cu aceeaşi valoare ca 
şi cuvintele pentru poet!

(Cuvintele îl părăsesc pe magician ca nişte fluturi 
albi, luându‑şi zborul într‑un fâlfâit de aripi mieroase, 
molcome şi odihnitoare.)

 – Storpione era bine hrănit, curat, educat. Amedeo 
îl contempla cu o dragoste părintească, geloasă şi 
temătoare, cu revelaţia secretă a artistului de geniu: 
ştia că va izbuti! Această operă tot mai pregătită să 
iasă din mâinile sale începea să‑i semene, să‑i fie 
apropiată, să‑i ajungă ca şi identică. Creatura semăna 

tot mai mult cu creatorul său or, ce‑şi putea dori mai 
mult?

(Magicianul se opreşte amuşinând aerul. Mantia 
îi vibrează într‑o nesiguranţă disperată. Nu mai e o 
siluetă, ci doar o întunecime sticloasă, fără glas.)

 – În sfârşit, în acest ano domine 1893, eliberată 
de artist, opera şi‑a dobândit libertatea. Storpione a 
împlinit 19 ani, o capodoperă, discorsivo, fantastico… 
Ecco, guardate’lo! Guarda questi effeti meravigliosi… 
acest trup care se înfăţişează ca un triumf al măreţiei 
umane! Priviţi acest om nou, priviţi‑l pe Storpione! 
Amedeo, genialul Amedeo n‑a mai apucat. Inima 
lui, slăbită de avatarurile creaţiei, de privaţiuni, de 
ignoranţa semenilor săi, a încetat să mai bată… Da, 
dar opera, opera lui e aici, e vie, trăieşte! Priviţi această 
minunăţie achiziţionată de CIRCUL BARNUM! Priviţi‑l 
pe OMUL‑CHIUP, o operă de artă, perfectă, pe care i‑o 
datorăm îndrăzneţului artist Amedeo!

Sanctuarul curiozităţilor.
Mătasea stacojie, ca o mare biblică, se desface în 

două coloane moi ce încadrează estrada luminoasă. 
Ecce homo! Acolo, într‑un scaun adânc şi confortabil, 
stă Storpione, „triumful măreţiei umane”, un avorton 
cu trup plăpând, cu un cap mare şi grotesc, cu braţele şi 
picioarele neverosimil de subţiri… Îmbrăcat în dantele 
şi brocart, o sperietoare dichisită, o capodoperă!

(La poalele estradei, lumea se aprinde de fierbinţeală 
ca într‑un delir. Magicianul pândeşte mulţimea cu ochii 
lui palizi şi ascultă sunetele pe care le scot buzele şi 
gâtlejurile găunoase, însetate de senzaţional.)

Cafe‑bar
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Blog Notes
Nicolae Iliescu 

Depandă de cine întreabă şi de cine cumpără, 
este o axiomă veche de când hăul, şi îndeamnă la 
comunicare, chestie ce este tot un fel de tocmeală, 
dar cu vorbe, mai dai tu, mai las io, mai zâmbim, 
ne mai facem că nu înţelegem, mai tuşim într‑o 
parte. Şi pleacă fiecare în bobii lui. Până la urmă 
e şi chestie de bun simţ, nu numai de bună 
rânduială. Ne‑am înşela în schimb dacă am crede 
că găsim acest zăcământ în stare pură, pe toate 
gardurile şi pe toate ecranele societăţii noastre. 
Sunt unii care ar trebui să stea ascunşi cel puţin 
o viaţă întreagă, căci se fac de basm imediat ce 
deschid guriţa. Ca madamele celea de la Curtea 
Constipaţională, două semi‑cretine cu morgă de 
chivuţe! Sau ca vestitul Savarin, ăl cu haşdoio! 
Sau ca veşnicul agitat Benim Bock, conducător de 
tramcare hidraulice, de lopeţi cu aripi, de coase 
pneumatice şi de ouă de crocodil cu aburi ! Sau ca 
Aba‑Ebba, o fiinţă stresată de lumină, o plăcuţă 
mineralogică. Ăştia trebuie închişi undeva, într‑
un sanatoriu sau măcar într‑un clasor sau ierbar, 
ceva, să nu mai bântuie prin Realitatea domestică 
de unde ne adăpăm şi noi ! 

Se înscrie pe această listă o altă anonimă, 
Katia Danilo, după nume basarabeancă acoperită, 
după preocupări ţigancă de jazz, care nu se mai 
dă dusă dintr‑un post de observaţie culturală 
oarecare. Zice că fără ea nu se poate, că ea a făcut 
şi a dres şi că e luată în seamă! Creatura a mai ars 
gazul şi pe la Bruxelles, unde nici nu există centru 
cultural şi e specialistă în nimic. Oricum, noi nu 
am auzit niciodată de ea! Să vorbim în con‑ştiinţă 
de cauză: România a fost desemnată ca invitată 
anul viitor la Salonul Cărţii de la Paris, a doua 
manifestare europeană de marketing librăresc 
după Târgul de la Frankfurt. Românica a mai fost 
invitată la diverse târguri şi saloane de pe la Praga, 
Madrid, Torino, acum e la Milano şi la anul şi la 
Goteborg ce se citeşte Hiotebori! Până în prezent 
s‑a alcătuit o listă imensă de… treizeci (30!) de 
titluri, din care nici măcar jumătate nu au fost 
traduse! Pentru alăturare grozavă şi comparare 
simplă vă informăm că Japonica, invitată anul 
trecut la acelaşi Salon a prezentat zece mii (10 
000!) de titluri iar Germania se laudă că de când 
are Institut Goethe a pus pe tarabă douăzeci de 
mii (20.000!) de titluri în franţioziş! Ca să vedeţi 
care a fost activitatea ICR‑ului de pe vremurile lui 
HRP! Trebuie ceva făcut la repezeală, ca la noi şi 
ca întotdeauna, trebuie regândit tot programul, 
baremi prin reluarea unor traduceri mai vechi, de 
acum vreo patruzeci de ani ! Astea au fost izbânzile 
cu care se laudă toţi feneanţii 
pripăşiţi pe la conducerea 
ICR‑ului, precum şi a icr‑
urilor mai mici de peste 
graniţe! 

Ar mai fi ceva 
de adăugat: toată 
prostimea i‑a sărit 
în cârcă lui Andrei 
Marga, mai cu 
haz, în general mai 
fără, după ce a trântit 
chestia cu caloriferul. Cuca 
Măcăi! Ei şi ? Oberth nu făcea 
şi el rachete iar ditai Leonardo, 
elicoptere? Într‑un lung şi 
soios interviu (ca întrebări, 
căci răspunsurile sunt gândite, 
scurte şi la objet) luat pentru 
„Observatorul cultural” directorul 
ICR propune înfiinţarea 
unor institute la Moscova, 
Beijing şi Sao Paolo, 
precum şi iniţierea unor 
cursuri de limbă şi de 
civilizaţie, atât cât 
e, română! Plus 
traducerea şi 
impunerea 
unui număr 
mai mare de 
scriitori! 
Bravo lui, 
să aibă 
cu ce şi 
succes!

Românul la vreme 
de ciumă
George Stanca

Nu trecură nici creştineştile zile de reculegere după 
ce îi băturăm pe turci, că iată veni şi ziua de doliu. 
Mamă, ce ne înfoiam noi după ce, chinuit, scremut, prin 
cezariană, am scos un amărât făt de 1‑0. Şi am bătut 
echipa de spahii,... mai mult stafii, a Turciei, cândva pe 
un podium mondial. Ţară, oricum, cu un fotbal naţional 
adevărat, nu ca noi. Da, trece şi ea prin inevitabila 
criză, ca orice lehuză... Dar mai puţin mă doare soarta 
Turciei care, iată confirmarea, a pierdut „fără drept de 
apel”, ar spune un rutinier al condeiului, la Budapesta. 
Apune Imperiul Otoman aş spune cu vorbe istorice. 
Dar, cu noi ce se petrece? Am bătut Turcia şi am sărit 
toţi, parcă am ănebunit am devorat o victorie mică, 
căt un coiuţ de coiot ca pe o halcă de elefant. Mai 
ales, noi jurnaliştii, urlam că ajungem în Brazilia. Ba, 
ne băteam pe locurile din faţă, îl schimbam pe Mircea 
Sandu cu Gică Popescu..., dar dacă ne calificam nu‑l 
mai schimbam pe Naşu. Asta îmi amintelte de un poem, 
cred al lui Seferis, „Vin ostrogoţii”: lumea se pregătea de 
război pe toate planurile, se astupaau toate fisurile...şi 
ostrogoţii nu au mai venit. Ba, la noi după planurile alea 
fantasmagorice braziliene – mamăăăă: Copacabana, fese 
negre lucitoare, tari ca nicovala de dansatoare cu sâni 
gomflaţi exagerat şi neacoperiţi, fluturînd pe verticala 
ombilicului; sex şi fotbal, lambada, carioca. Madre mio! 
Eram deja la Rio. Şi veniră, nu ostrogoţii , ăia nici în 

poem nu au mai venit, veniră, neică, batavii... în rest 
nu mai spun decât atât: ah, ce dureros! Cu arbitru cu 
tot, scoţian jegos, chitit contra noastră, ne bătură cu 
4‑1. Fără arbitru era 2‑1. Poate mai suportabil, dar tot 
atâtea puncte pierdeam. Publicul a fost minunat, dar 
niciodată la nivelul turcilor. Niciodată! Românul are o 
târşe pe el, fiind învăţat de secoli să cârcotească, nu 
poate crede întreg, deplin, total în ceva; el, mai întâi, 
îşi cată poteca de fugă înapoi şi abia apoi o ia înainte... 
Mândru sunt că sunt român. La vreme de ciumă. Mai 
precis, că sunt vorbitor, şi oarecum scriitor, de limbă 
română. Căci, eu nu pot spune că „patria mea este limba 
română” – ca Nichita recitând sau ca suedezul Ion Miloş 
trăind – eu spun că limba română e tot ce mi‑a mai 
rămas comun cu aşa‑zisul popor‑român‑de‑azi. Din ce 
în ce mai apropiat de orientu‑ndepărtat... Nu mă supăr 
pe român din cauza fotbalului. Ci, din cauza lui.

Dar, hai să trecem la fotbal. Cu 8 stelişti în echipă – 
nu vorbeşte acum rapidistul din mine... – ce am jucat noi? 
Bourceanu fiind omul în plus, care l‑a ”ţinut” aproape 
două meciuri pe bancă pe Costin Lazăr. Tătăruşanu nu 
a scăpat de gafele‑i specifice. Adi Popa ce mare aport 
a avut când mai bun ca el era Sânmărtean într‑un 
picior... ghici ciuperca ce‑i? Au, unde‑i Radu Ştefan de 
la Lazio, au unde Nicolae, Vaslui!? Auuuuu, auuuuuu... 
precum câinii la stână. (Niciun apropo la proaspătul 
politician liberal Jiji...) Ce fotbal mai avem noi? Credeţi 
că vom bate Olanda la ea acasă? Credeţi că vom bate 
Ungaria la Budapesta, plini de elan patriotic şi istoric, 
sfidând ura lor că ne‑am luat Ardealul nost’? Ete nà! Nu 
uitaţi, Olanda va joacă versus Turcia şi Ungaria peste 
un an fix. Când, având sacii în căruţă, va experimenta 
cu juniorii, nu o va mai interesa palmaresul. Batavii vor 
fi uşor batabili...

 Până atunci, noi suntem praf. Legaţi fedeleş. De 
mâini şi de picioare. Fără bărbăţie, fără lenjerie. Cu 
orificiile în bătaia vântului batav. Şi, cu căluşul pe gură. 

Exprimă‑te, române!
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De‑a viaţa, 
moartea şi iubirea 

sau 
Petria şi poezia

Radu Ţuculescu
Se spune că îngerii nu au sex (foarte sigur nu poate 

fi nimeni în această ”chestiune”....), dar Alexandru Petria, 
tocmai pentru a contrazice (poetic...), pentru a nu fi de 
acord cu nimeni şi cu nimic, pentru a rămâne el însuşi, 
asumându‑şi toate riscurile, afirmă, aproape duios: „cerul 
e o oglindă de feromoni/ îngerii fac sex de‑şi rup aripile/ 
carnea de martie / are alt termen de valabilitate“.

Poetul îşi maschează cu dibăcie puseurile de 
sentimentalism, evitând alunecările prea „parfumate”, 
lirismul pudrat cu note prea dulci: „eşti aerul din pompă,/ 
uleiul vâscos al îmbinărilor/ mă mânjeşti pe mâini/ 
iubito,/ pe suflet,/ cârligele de pescuit şi ancora/ barca 
pneumatică trage râul meu de femeie/ sincer, te trăiesc cu 
o umbră/ mai rotundă. 

Alexandru Petria face, adesea, „figura” fachirului care 
dansează, desculţ, beat de încântare, pe vârfurile ascuţite 
ale ironiei şi autoironiei, ba chiar ar fi capabil să se culce 
pe ele gol, fără teama că‑i va curge, din această cauză, 
vreo picătură de sânge: poezia e ca banda de prins muşte/ 
la femeile de treabă‑/ lăsaţi‑le / să vină la mine/ sunt un 
bun creştin. Sau: după înmulţire, scădere/ şi adunare,/ 
premiu de premiu, chiote şi artificii,/ ai ieşit ca o statuie de 
rumeguş,/ propria statuie,/ câinii au unde să se uşureze. 

Dar cel mai adesea, Alexandru Petria îţi dă impresia 
că vrea să şocheze cînd, în fond, e vorba ”doar” despre 
o sinceritate fără urmă de echivocuri. Este dizolvarea 
oricărei măşti a meschinăriei, poetul renunţând la 
„menajamente”, într‑un mod frust, aproape brutal. Petria 

e un revoltat care, în loc de arme, foloseşte cuvintele 
combinându‑le îndrăzneţ, ingenios, adesea adevărate 
„gloanţe” dotate, însă, incontestabil cu miez liric...: cui 
pisica mă‑sii i‑ar fi trecut prin minte asta,/ când erau 
precum feliile de caşcaval din punga vidată,/ ştiai ce pui 
pe pâine/ ce fuţi în după‑amiezele zvântate şi tăcute,/ 
toate cele erau rânduite/ a venit şi s‑a adâncit, / atât 
de înspăimântătoare, atât de plăcută,/ fără semne 
prealabile,/ şi răsuflarea mă ţine să nu se termine 

Cu Sandu m‑am revăzut după o lungă pauză de 
ani de zile. A fost ca şi cum ne‑am fi despărţit...cu o oră 
mai devreme. Se pare că cele mai durabile prietenii sunt 
cele în care protagoniştii se văd rar... În casa pe care şi‑o 
construieşte singur, doar cam pe jumătate terminată, 
m‑am simţit extrem de în largul meu. Iar după ce ne‑am 
„raportat” unul celuilalt cam ce‑am făcut fiecare în anii 
scurşi de la ultima noastră întâlnire, l‑am rugat să‑mi 
citească oarece poezii... în cazul în care mai scrie aşa ceva. 
Încă nu începuse să le publice pe Facebook... Intuiţia 
mea nu a dat greş. S‑a apucat să‑mi citească pe terasa 
din lemn, în grădină, într‑o trăsură demnă 
de‑un muzeu, apoi printre caii descoperiţi 
liberi pe‑un minunat cîmp pe care poetul îi 
îndrăgeşte nespus de mult (poate tocmai de 
aceea nu le‑a dedicat, încă, niciun poem...), 
lângă o şură, lângă un bazin cu apă, ba 
chiar şi în apă, unde l‑am obligat să intre 
alături de mine, apa fiind ”fiinţa” pe care 
o iubesc fără reţineri, ea este pentru mine 
mamă, soră, prietenă, amantă... Iar lângă 
un gard năpădit de bălării i‑am zis lui 
Sandu că, printre altele, lui i se potriveşte 
de minune sintagma: provoc... deci exist. 
Iar el mi‑a răspuns...în versuri: mă provoc şi 
provoc,/ aerul e cât provocarea,/ n‑are cum 
să ningă pe lângă mine,/ să număr doar ca 
prostul bobocii de raţă şi gâturile de coniac/ 
să crească spaima/ şi să mă scarpin în 
cot/ impasibil în forfotă – un marţian la cina 
reginei angliei;/ aerul e cât provocarea,/ 
reţineţi dacă vă interesează,/ scriitorul care 
nu provoacă/ e ca un testicol în absenţa 
menirii,/ ca un piţigoi cu veleităţi de vultur.

Apoi, inevitabil, a venit seara, 
întunericul se furişa, tiptil, printre 
scândurile mirosind încă a proaspăt, ne‑am 
adunat iarăşi sub acoperişul din lemn al 
terasei sale doar pe jumătate terminată, şi 

am început să lungim pauzele şi să golim aproape ritualic 
mici păhărele iar el a continuat, mai în şoaptă, cu poeziile 
sale şi am înţeles că moartea este un subiect pe care nu‑l 
vom putea ocoli niciodată, cu atât mai puţin un veritabil 
poet care‑mi mărturiseşte, brusc: sunt cel mai proaspăt 
mort din viaţa mea! Nu l‑am întrerupt, nu am comentat, 
am aşteptat să‑mi mai citească iar el a făcut‑o, scăpând 
cuvintele printre firele de barbă: în dimineaţa în care a 
intrat trenul/ în gară/ moartea a rămas în urmă ca aerul 
din anvelopa spartă/ fumam, te aşteptam printre ziare 
şi navetişti/ femeie 3 în 1/ cu pălăria pe ochi/ mignonă/ 
cu sâni/ însinguraţi de maturitate/ cât ne‑am iubit/ cât 
ţi‑o pui cu tipul pe care l‑ai cunoscut la serviciu/ şi mi‑ai 
explicat pe chat că n‑are obligaţii/ eu am obligaţii/ moartea 
e o obligaţie. 

Iar spre miezul nopţii, cînd frigul ne pătrundea 
discret în oase iar oboseala ne învelea tot mai insistent, 
Sandu mi‑a citit un scurt şi superb poem după care nu a 
mai fost loc pentru niciun alt cuvânt, restul fiind doar...
tăcere: un călău harnic/ cu securea tocită/ iubirea 

A  M A I  A P Ă R U T

După două cărţi de proză, cu impact atât la public 
cât şi la critica literară – Zilele mele cu Renata (Tritonic, 
2010) şi Deania neagră (Herg Benet, 2011), scriitorul şi 
jurnalistul Alexandru Petria a anunţat că are în pregătire 
un roman. Acest roman, spunea autorul, are toate şansele 
să devină una din marile cărţi ale literaturii actuale, iar 
cititorii începuseră deja să‑l aştepte cu sufletul la gură, 
cum era şi firesc. Apoi, parcă spre a ne dovedi cât de 
capricioasă e muza poeziei, care vine atunci când o aştepţi 
mai puţin, care îţi solicită dintr‑o dată toată prezenţa, 
toată dăruirea, nelăsându‑te să te mai dedici şi altei 
activităţi, Petria a dat pause romanului şi a scris, dintr‑o 
suflare, un volum de poezie. I‑a spus Călăul harnic.

Am văzut poemele luând naştere în serile de 
primăvară şi apoi de vară ale acestui an, 2012, seri în care 
autorul lor le posta pe Facebook, calde sau chiar fierbinţi, 
imediat ieşite din tastatură. Versurile lui Petria, din care 
s‑a constituit Călăul harnic, au acea caracteristică din 
ce în ce mai rar întâlnită de a te lovi direct în moalele 

capului. Le ţii minte, vrei să reciteşti finalul. Fiecare poezie 
provoacă o reacţie: un zâmbet empatic sau neîncrezător, o 
ridicare din sprâncene, un comentariu. 

Ce‑l inspira pe Petria? Un status găsit pe Facebook, 
situaţia politică din România, fotografia alb‑negru a 
unui nud, frumuseţea feminină, verdeaţa din grădină, o 
carte bună de curând citită, un articol pe teme sociale 
sau literare, o melodie, un dialog cu un prieten. Cred că 
acesta e, de fapt, cel mai bun mod de a face poezie. Pentru 
a transmite cititorului emoţie, tot ce ai de făcut este să 
intri în acea stare în care coabitezi cu muza, iar muza vine 
atunci când ai simţurile deschise către tot ce se petrece 
în jurul tău. Poate şi fiindcă nu are o singură sursă de 
inspiraţie, ci felurite stimulente artistice, poezia lui Petria 
este deschisă unui public larg.

Mulţi se sperie de titlul oarecum dur al cărţii. Şi, în 
definitiv, bine fac. Poezia lui Petria este deschisă unui 
public larg, dar nu neapărat digerabilă de cei cu suflete 
neprihănite, care vor numai poveşti frumoase înainte 

de somn. Înainte de a fi altceva, cartea de poeme a lui 
Alexandru Petria este, ca şi autorul său, dintr‑o bucată, 
cu coloană vertebrală, intransigentă, intolerantă faţă 
de ipocrizie. Chiar dacă este poezie de dragoste, Călăul 
harnic nu e mincinos, dulceag, naiv. Iubirea este prezentă 
în toate aspectele – e şi visare, dar e şi carnalitate, e şi 
luptă, e şi înfrângere. Petria nu ascunde faptul că, acolo 
unde vorbim despre iubire, vorbim şi de un conflict între 
masculin şi feminin, pornind de la aspectele prozaice şi 
până la cele metafizice. 

Goana după iubirea adevărată este o goană după 
sinceritate. Iubirea despre care merită să scrii este acea 
iubire fără măşti, o iubire în care libertatea nu este pusă 
în cătuşe. Femeia iubită e femeia în faţa căreia îndrăzneşti 
să apari aşa cum eşti tu, uman, plin de defecte:

„cea adevărată e căreia să‑i spui că ai diaree,
deşi n‑o cunoşti de demult, 
chit că abia după realizezi că te‑a luat gura pe dinainte,
că te‑ar putea crede un mârlan patentat
şi să‑ţi ofere imodium,
„atenţie la drum“, să‑ţi mai zică înainte de‑a întoarce 
cheia în contact,
şi vocea să se încălzească, „dragul meu“,

Consumaţi‑mă cum sunt, 
termenul de valabilitate este incert 

Cristina Nemerovschi
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O  C A R T E . . .
n‑are cum să nu urmeze o zi ok
cu o asemenea voce lipită pe creier,
e cea adevărată”

Autorul îşi întregeşte portretul, cu acest volum. 
Nouă, cititorilor, ne mărturiseşte:

„N‑am a mă lăuda
şi dacă încercaţi
e pe riscul vostru,
cam cu toate sunt
ca şi stomacul crocodilului; păcate, defecte...

am şi ucis cu premeditare‑
speranţele în mine, cinci pisoi negri
lângă un pârâiaş
la ţară

consumaţi‑mă cum sunt,
termenul de valabilitate este incert

n‑am lins încă unde am scuipat
nu mi‑am futut mama”

În Călăul harnic, Alexandru Petria îşi păstrează 
ceva din cinismul întâlnit în Zilele mele cu Renata 
şi în unele povestiri din Deania neagră, dar îi aduce 
cititorului şi ceva în plus. O reîntoarcere la adolescenţă. 
Citind poeziile, ai uneori sentimentul că te afli la început 
de drum, şi că tot ce s‑a spus despre iubire şi femeie 
până acum e doar un clişeu, iar tu ai şansa uriaşă de a 
descoperi pe cont propriu ce înseamnă toate astea. 

Metafora trenului apare de câteva ori în Călăul 
harnic, încărcată de o melancolie stranie. E melancolia 
zilelor călduroase de vară, a concediilor petrecute pe 
drum, iar trenul, în poeme, este locul unde aproape 
orice e posibil, unde el şi ea se întâlnesc pentru o clipă, 
despărţindu‑se apoi cu o tristeţe a ceva ce ar fi putut fi.

Alexandru Petria introduce în poezie tot ce poate 
fi cuprins într‑o zi din viaţă, viaţă autentică, viaţă în 
care nu te temi să fii prezent cu tot trupul şi întreaga 
minte. Umorul, tristeţea, iubirea, nostalgia, amintiri 
vechi, nemulţumire, resemnare, înţelegere. Cred, cu 
sinceritate, că oricine se poate regăsi parţial în Călăul 
harnic. E despre noi toţi şi despre toate iubirile posibile.

Şi, dacă muriţi de curiozitate şi vreţi să ştiţi cine e 
acest călău harnic, Petria spulberă misterul printr‑un 
Adagio:

„Un călău harnic
Cu securea tocită
Iubirea”.

Poezia moare  
dar nu se predă

Ştefan Doru Dăncuş
La prima vedere, poemele acestui volum par 

stridente ca nişte claxoane enervante în miez de noapte. 
Dacă stai, însă, cu un vin lângă tine şi‑ţi mai aprinzi şi‑o 
ţigară – devin solemne şi chiar maltratate de tristeţe. 
Dar pe Alexandru Petria nici nu mi‑l pot imagina scriind 
altfel. Am trecut odată prin Ardeal şi m‑am oprit pentru 
o oră în orăşelul unde locuieşte; aşa ne‑am văzut şi la 
faţă, după ce ne‑am dat infinite „like”‑uri pe Facebook şi 
am scris una‑alta, unul despre altul. Barbă către barbă, 
cactus către mure, am băut cafea şi ne‑am pozat în casa 
pe care şi‑a construit‑o cu propriile mâini, după cum 
mi‑a spus şi mi‑a şi arătat.

Aşa a înălţat şi edificiul acesta liric, zi de zi, noapte 
de noapte, „călău harnic” al propriei fiinţe, făcând 
slalom printre expresii şi cuvinte considerate de către 
unii jignitoare şi trecând linia de sosire a fiecărui text 

cu două‑trei versuri ce te lasă perplex. Incredibilul 
poem‑convorbire cu Cristina Nemerovschi confirmă ce 
zic.

Nu ştiu să laud scriitori, deşi am înţeles că se 
câştigă bine din asta. Petria îmi este drag pentru că este 
natural şi dezinhibat iar cărţile anterioare (de proză) 
mi‑au dat impresia că literatura română nu trebuie 
bocită mereu pe la festivităţi culturale, mese rotunde 
sau în diverse „anchete literare”. Nu‑i cazul să plângem 
după ceva ce încă e viu şi chiar dă din aripi. Nu ştiu de 
ce, chiar în acest moment în care scriu, mi s‑a amărât 
sufletul şi‑am prins mirosul celei mai enorme deziluzii: 
nu vom scăpa de scheunători niciodată. Cu o floare ca 
Alexandru Petria nu se face primăvară. Dar cu cât mai 
sunt scriitori ca el, cel puţin nu ne lăsăm păscuţi de 
turmele disperărilor.

Textele cărţii de faţă, pline de vitalitate pe alocuri, 
nostalgice sau încrâncenate pe de altă parte, completează 
stocul creaţiei naţionale. Nu‑i cazul să exemplific, dând 
citate. Scurtul meu expozeu nu se vrea a fi decât o privire 
lucidă îndreptată spre un scriitor şi cărţile lui. Poate că 
datorită unor autori ca Alexandru Petria, Dumnezeu mai 
păstrează „cetatea”.

Poezia realităţii 
mahmure

Dan Stoica
Lumea lirică din noul volum de poezie a lui 

Alexandru Petria „Călăul harnic” este una născută 
între şine de cale ferată, printre locuri în care banalul 
şi mahmureala fac legea şi marile teme ale umanului 
se strecoară pe lângă pereţi, îşi trag sufletul în colţuri 
umbroase ca să nu fie surprinse în flagrantul existenţei, 
acolo unde nu au nici un chef să fie puse în discuţie.

Dar Petria le ia de urechi, le pune faţă în faţă cu 
material sordid din care se adaugă viaţa în loc să se 
construiască. Poetica lui e una a prezentului care nu 
vrea să aibă de a face cu amintirile, cu regretele, care nu 
se problematizează. Firul poetic se prezintă imediatului, 
ca o aliniere la raport, între lucruri pe care praful stă 
necurăţat de la fabricare.

Ce a fost mai întâi, lumea sau praful care s‑a 
depus peste ea? Din această îngrămădeală împinsă sub 
covor, a marilor teme: iubire, moarte, divinul, se naşte 
şi forţa lirică a textului. Pentru că sub stratul subţire al 
cuvintelor, al descrierii pline cu amănunte înşelătoare 
dar palpabile, stă viaţa, ca o coloană vertebrală clară, 
inconfundabilă, simbolizată de copulaţie. Virilul ia 
locul grandiosului, actul fizic (atletic, ar spune poetul) 
înlocuieşte declaraţiile, preludiul şi mai ales ruperea 
simbolizată de tragismul intrinsec al oricărui final. 
Petria a gonit cuvintele mari din vocabularul său liric. 
Le împinge sub preş şi le lasă să ţipe de acolo, să încerce 
violul reciproc, să ridice vocea, să vorbească urât şi 
porcos, să se includă în peisajul semantic pe care poetul 
îl menţine cu mare acurateţe. Nu intră nimic în aceste 
poezii care să nu aibă ştampila banalului, a cotidianului, 
a „trecerii cu vederea” pe frunte. Orice patetism este 
gonit ostentativ. Chiar şi moartea are ceva din aerul 
unei anvelope sparte, iar Dumnezeu este destul de vechi 
prin cartier şi pubertate ca să ştie să se poarte ca oricare 
dintre fiinţele care populează acel spaţiu.

Poezia lui Alexandru Petria are o mare calitate şi 
un adjecitiv care o face de neocolit: e adevărată! Este 
poezia unei culturi care se pregăteşte să tragă capacul 
sicriului peste ea. Poeţii sunt singurii oameni ale căror 
gânduri mai respiră prin ţara aceasta unde totul are 
aerul unui marş funerar cărora nuntaşii i‑au găsit o 
variantă manelizată.

Textele sunt palpabile, sunt din acelea care te zgârie 
pe substanţa oculară când le lecturezi, numai că aceată 
durere are un efect straniu, asemeni unui joint uitat 
nefumat pe buza unei scrumiere: crează dependenţă.

Când deschid dimineaţa Facebook caut mai întâi 
pagina lui Alexandru Petria ca să îmi iau porţia de poezie 
chiar şi înainte primei guri de cafea!

Viena 1 oct. 2012

Prin sexualitate, 
Petria îl descoperă 

pe Dumnezeu?
Marius Ghilezan

Cum poţi interpreta versurile:“Dumnezeu/ şi‑o /ia 
/la /palmă/ privindu‑ne” altfel decât o blasfemie? Şi prin 
„Călăul harnic”, Alexandru Petria provoacă cititorul şi 
incită critica să caute motivaţia artistului şi el un creator 
nedus la biserică. Limbajul poetului retras în munte 
e dur precum dangătul de clopot dintr‑un sat pustiu, 
unde iubirile „se dilată spectaculos în amănunte” şi se 
consumă până ce “oboseala rupe ritmul rugăciunii din 
doi”. În noul volum de poeme marca Petria, senzualitatea 
abundă şi îneacă moralistul singuratic din scrierile sale 
politice. Chiar şi printre “cafele cu gust de carne”, poetul 
nu‑şi uită obsesia: râde de politrucul care aduce lumina 
de la Ierusalim. „Femeia e învierea ta la purtător”. Dar 
şi iubirea e “un călău harnic cu securea tocită”. Zău, 
chiar aşa?

Cunoscutul sexolog David Deida consideră că prin 
sexualitate îl poţi descoperi pe Dumnezeu. Jurnalistul 
Stéphane Barsacq scoate un titlu trăznit pentru a‑l 
descrie pe Cioran: “Ejaculări mistice”. Şi aşa mi‑am 
adus aminte de celebra lucrare a lui Erik Erikson 
“Tânărul Luther – un studiu psihanalitic”, prin care 
explică cum Martin Luther a scris cele 95 de teze pe 
poarta bisericii din Wittenberg după 13 poluţii nocturne. 
Celebrul psiholog american demonstra că revoluţionarul 
religiei nu era decât un maniac depresiv, caz patologic 
şi azi. Vrea Petria să‑l descopere pe Atotputernic prin 
voluptatea cărnii? “Sigur ne vom smotoci, frumoaso,/ cu 
iisus alături, / 69 şi alte trebuşoare./ pentru ca mai apoi 
să proclame că “poezia e ca banda de prins muşte/ la 
femeile de treabă‑/ lăsaţi‑le/ să vină la mine,/ sunt un 
bun creştin”. Să fie doar o iubire cu trupul de cuvinte? 
Păi, Alexandru, eu zic să te hotărăşti.
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Se glosează demult şi insistent pe acest subiect: 
Diplomaţia – artă sau ştiinţă? Din pedanterie, uneori. 
Dintr‑un exces de aplomb filozofic, alteori, poţi 
constata, trudind prin troienele de citate şi metafore 
desprinse din lecturi. Dar şi dintr‑o firească şi necesară 
dorinţă de a fixa în chenar o cât mai aproape de adevăr 
cămaşă de ieşit în lume a unei discipline devenită 
de multă vreme disciplină şcolară, universitară şi 
academică. De‑ar fi să arbitrăm fie şi strict retoric 
disputa care, din cuvinte şi imagini, înnegrita multe 
pagini, avem la îndemână fie poziţia partizană pentru 
una din cele două opţiuni, fie, măcar din spirit 
contradictoriu, ceva derivat din analiza combinatorie, 
adaptat exemplului în cauză. Adică: nici una nici alta 
ci o combinaţie de trei luate la un loc. şi‑ar face apariţia 
în mod deliberat între cele două discipline unul nou, 
oricum recomandabil să fie luat în calcul. Este vorba 
de factorul tehnologic. Diplomaţia cunoaşte straiele 
teoretice, până la nuanţe subcutanate dar trăieşte 
prin actul decizional şi cel pragmatic. Negocierile pot 
fi apetisante şi crocante dar contează concreteţea şi 
viteza de înaintare al faptului finalizator. Asta mi se 
pare că impune introducerea în filele de dicţionar, 
când comensurăm actul diplomatic, şi cinematica 
trecerilor de la o stare de agregare la alta. Am pe 
masă un volum consacrat diplomaţiei veacului trecut: 
Constantin Vlad – „Diplomaţia secolului XX”, apărută 
la Fundaţia Europeană Titulescu (2006). Pe distanţa 
a opt sute de pagini, autorul ia la refec evenimentele 
semnificative consumate în acest interval de timp, 
cu scopul declarat de a descifra trăsăturile definitorii 
ale diplomaţiei pe diverse continente, în perimetre 
în spaţiu şi timp de indiscutabilă importanţă pentru 
omenire în ansamblu sau în suprafeţe bine delimitate. 
Un travaliu de previzibilă anvergură şi dificultate, 
în care se concentrează examinarea minuţioasă a 
faptului cotidian, juxtapunerea necesară a decupajelor 
pentru a permite sintaxe de tulburătoare forţă pentru 
înţelegerea secolului de care, iată a trecut ceva vreme, 
ne‑am despărţit. 

Rezultatul demersului se dovedeşte de‑a dreptul 
extraordinar. Constantin Vlad este om de catedră şi tot 
ce pune pe hârtie, are de fiecare dată, ceva din tonul 

doctoral. Fraza trăieşte sub presiunea argumentării. 
Doctor în filozofie, politolog cu recunoscută participare 
la decorticarea întâmplărilor prinse în file de cronică, 
profesorul Vlad a consacrat importante segmente din 
activitatea sa de cercetare ştiinţifică aspectelor specifice 
problemelor războiului şi păcii – cu etichete cunoscute 
de polemologie şi irenologie. Anii de activitate la post, 
în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar 
al României în diverse capitale – Helsinki, Tokio, 
Cannbera – îi conferă o perspectivă de invidiat asupra 
câmpului de observaţie circumstanţializat. Cititorul 
lucrărilor sale mai are de luat în seamă cel puţin 
două laturi ale implicării sale în cunoaşterea vieţii 
internaţionale. În 1972 a fost desemnat în conducerea 
delegaţiei ţării noastre la lucrările primei conferinţe 
pentru securitate şi cooperare în Europa (1973‑1975). 
Calităţile larg apreciate de expert în problematica 
negocierilor s‑au confirmat prin prestaţii de clasă 
în poziţia de co‑director al Institutului de Studii 
privind Securitatea în Relaţiile Est‑Vest, New York, 
1982‑1986, de membru al Grupului ONU pentru 
Raportul Dezarmare‑Dezvoltare, 1981‑1983, de 
invitat la audierile publice organizate de Parlamentul 
European privind Securitatea pe Continent, 1985. 

Trebuie spus de la început că volumul profesorului 
universitar Constantin Vlad este o carte pentru iniţiaţi. 
Ai nevoie de ceva cunoştinţe, de lecturi cât mai bogate 
şi, peste toate, trebuie să te declari printre cei care îşi 
pun fără întrerupere întrebări legate de timpurile şi 
anotimpurile prin care vreme de un veac s‑au mişcat 
România, Europa, Lumea în care trăim. Situaţi pe o 
asemenea platformă, ne creăm privilegiul de a găsi 
răspunsuri la un imens număr de întrebări, formulate 
deja ori nepuse încă. Pofta este generată de avansuri în 
teritoriile configurate de capitolele lucrării. Autorul se 
comportă ca un geometru aflat în faţa tablei, preocupat 
să secţioneze titlul de pe copertă în vaste suprafeţe de 
cercetat şi descifrat. Cu talentul de a seduce şi fixa 
lectorul în punctul de observaţie gândit în continuă 
mişcare, analistul te pune în faţa unor trasee de 
convingător interes. Eşti chemat să sesizezi jocurile 
de putere şi raporturile dintre puteri la începutul 
veacului, pentru a stărui, cum e normal, în cunoştinţă 

de cauză asupra nenorocirilor generate de aceste 
distribuţii de roluri prin declanşarea primului război 
mondial. Diplomaţia interbelică are rezervat îndeajuns 
spaţiu cât să înţelegem entuziasmul provocat de 
coborârea păcii pe Pământ dar şi durerile născute din 
tectonica indusă de fragilitatea securităţii colective în 
care unii crezuseră cu toată fiinţa lor. Diplomaţia se 
vedea nevoită sa schimbe hlamida păcii cu armura 
războinicului gata să iasă la bătaie. Sunt de citit aceste 
pagini în care, cu ochi injectaţi de grozăviile războiului, 
pe care semnatarii Păcii de la Versailles îl crezuseră 
îngropat pe vecie, diplomaţia punea pe rol Pacea de la 
Paris. Suntem chemaţi aproape, să urmărim fie şi cu 
tensiunea mărită ravagiile Războiului Rece şi chipul în 
mod real desfigurat al diplomaţiei timp de decenii. Dar 
câte nu s‑au întâmplat în auzul şi în văzul generaţiei 
noastre, a celor născuţi sub bombardamentele aliate 
aflate în zboruri de agrement deasupra caselor. Cât 
să ne înveţe minte. N‑avem încotro: e normal să ne 
aducem aminte prin câte am trecut. 

Se spune frecvent în rândurile experţilor: Avem 
bucuria de a constata că, după încheierea celui de al 
doilea Război Mondial, Omenirea a reuşit atâţia ani să 
evite un nou conflict planetar. Dacă este să acceptăm 
fraza în sensul ei strict, reprezintă un adevăr şi 
furnizează, neîndoielnic, satisfacţii. Doar că intervin 
detalii stânjenitoare. Ne amintim de războiul din 
Peninsula Coreea, de Vietnamul în flăcări, de conflictele 
fără de număr din Orientul Apropiat, de sângeroasele 
trăiri ale statelor africane. Semn că diplomaţia are de 
lucru şi pe timp de pace. 

Spuneam că „Diplomaţia secolului XX” se 
adresează cu precădere celor cu un nivel de cunoştinţe 
bine conturat. Îndrăznesc să adaug faptul că o astfel 
de carte este binevenită în casa oricui. Ea nu se citeşte 
(descifrează) cu uşurinţă dar prezintă un imens interes 
pentru fiecare din noi. Dreptu‑i, unora le poate pretinde 
să răsfoiască în paralel, în semn de sensibilizare la 
subiect, una, alta. O carte de geografie, una de istorie, 
poate o enciclopedie. Va trebui să vadă, în acest efort 
suplimentar, cotizaţia ce trebuie plătită pentru a‑ţi 
asigura un coeficient de scoatere convenabil. Merită!

DIPLOMACY 
ARTA CARE ÎŞI REFUZA DREPTUL LA SOMN

Neagu Udroiu

De curând a încetat din viaţă, la vârsta de 95 de 
ani, Eric Hobsbawm, unul dintre cei mai de seamă 
istorici ai secolului trecut, figură proeminentă a 
marxismului şi analist rafinat al naţionalistimului. 
A copilărit în Viena şi la Berlin, de unde a plecat în 
Anglia, la vârsta de 15 ani, în 1933, după ce părinţii 
lui muriseră de tineri. Având origini evreieşti şi fiind 
orfan, s‑a dedicat unei strălucite cariere universitare. 
A trecut prin jazzul corupător al perioadei interbelice, 
a fost un înverşunat adversar al hitlerismului ( nici 
nu se putea altfel) fără a nega semnificaţia curentului 
naţionalist, împărţindu‑l în „bun şi rău”, l‑a învăţat 
pe Marx pe dinafară, denunţând abuzurile şi crimele 
stalinismului, a fost alături de protestatarii mişcărilor 
studenţeşti din Parisul anului 1968 şi a regretat 
prăbuşirea comunsimului din Europa căruia n‑a încetat 
niciodată să‑i mai acorde o şansă, trăind el însuşi 
într‑o lume a extremelor. Hobsbawm a reprezentat 
aproape un secol de istorie în toate aspectele lui 
contradictorii şi ireconciliabile. Din toate punctele de 
vedere devenise un britanic onorabil, al cărui marxism 
era privit cu detaşare. Convingerea lui că poate exista 
un tip de societate care să elimine nedreptăţile sociale 
îi conferea un aer romantic. Englezii l‑au tolerat, 
cu superioritatea lor ironică, recunoscând în el un 
savant, un individ frământat de destinul umanităţii în 
încercarea de a găsi numitorul comun al contrariilor. 
De fapt, odată cu moartea lui Eric Hobsbawm a 
încetat să mai existe o întreagă epocă a ideologiilor 

şi curentelor politice de anvergură. Capitalismul 
globalizat a înghiţit „burghezia muncitorească”, 
sindicalismul s‑a transformat într‑o masă de manevră 
fără suport economic, forţa statelor este asigurată în 
sistem piramidal, de coordonare sau subordonare, iar 
crizele sunt gestionate prin sacrificii ce se răsfrâng 
cu precădere asupra celor sortiţi să îngroaşe„păturile 
sărace ale populaţiei”. Eric Hobsbawm a înţeles târziu 
că marxismul n‑a fost decât elanul tineresc „de a 
schimba lumea” şi că aspiraţia spre privilegiu constituie 
fundamentul construcţiei umane dincolo de iubirea de 
patrie, de neam, de ceilalţi oameni sau de religii. Dar 
chiar şi atunci a sperat că poate fi căutată o cale de 
armonizare între rău şi bine, aşa încât binele să iasă 
în evidenţă, indiferent că unii au principii comuniste, 
iar alţii sunt nişte naţionalişti mărginiţi. Utopia lui 
se apropie de cea a lui Thomas Morus, desigur, pe 
altă structură socială şi psihologică, însă pornită din 
acelaşi tumult sufletesc. Prăbuşirea comunismului, 
prefigurată de scriitorul George Orwell, el însuşi fost 
stângist care s‑a dus să vadă cum muncesc minerii şi 
care, mai apoi, s‑a înspăimântat de monştrii iviţi din 
adâncul pământului, l‑a prins pe Hobsbawm la vârsta 
senectuţii, în plină eră a informaţiei sau, dacă doriţi, a 
dezmăţului informaţional. Karl Marx nu avea cum să 
prevadă o asemenea evoluţie a umanităţii, dictatura 
proletariatului nu putea anticipa circulaţia liberă a 
cuvântului, egalitarismul socialist nu dispunea de 
suficiente resurse morale pentru a triumfa asupra 

„burgheziei roşii”, ignorând forţa corupătoare a 
banului. Comunismul rămâne o experienţă irepetabilă 
a umanităţii. Ultimii mohicani marxişti vor dispărea 
rând pe rând, fluturând cu ultimele puteri un stindard 
zdrenţuit. Şi Hobsbawm, ca şi Sarte, s‑a dezis de China 
lui Mao, dar, în comparaţie cu filosoful existenţialist, 
a avut puterea să nu renunţe. A mers până la capăt 
pe un drum ce nu ducea decât într‑o fundătură. Sau 
poate că lumea, ea însăşi, a ajuns într‑un punct mort. 
Cine ştie? Ce lăsăm în urmă este un veac de iluzii 
şi cruzime. Cei ce au crezut că o ideologie politică 
poate schimba „lumea în bine”, aşa cum li se părea 
lor că este, în primul rând, un lucru menit să asigure 
propăşirea naţiunilor lor, rămân în amintirea noastră 
ca nişte figuri arhetipale, fie diavoleşti, fie angelice. 
Eric Hobsbawm, comunistul cu valenţe democratice, 
strivit de paradoxuri ca „individ al extremelor” îşi 
păstrează un halou angelic. Am putea spune că n‑a 
trăit degeaba, deşi a fost învins. Sau am putea spune 
că a fost învins pentru că n‑a trăit degeaba. Este un 
aspect ce depinde de alegerea fiecăruia. Dar mai are, 
cumva, vreo importanţă pe cine şi de ce alegem? Iată 
ce spunea Eric Hobsbawm într‑un interviu din anul 
2008: „Motivul pentru care îl redescoperim pe Marx în 
această perioadă de criză este că a prevăzut evoluţia 
lumii moderne mai bine decât oricine altcineva la 
1848. Omul ăsta a lăsat ceva”.

ULTIMUL MARE MARXIST
Alexandru Păduraru


