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Tr e b u i a u  s ă  p o a r t e  u n  n u m e
Marin Sorescu

Eminescu n‑a existat.

A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe.
Ca o barbă nepieptănată de crai.
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli
Pe care‑i chema : Mircea cel Bătrân,
Ştefan cel Mare,
Sau mai simplu : ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună
Seara în jurul focului poezii ‑
„Mioriţa” şi „Luceafărul” şi „Scrisoarea aIII‑a”.

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale

Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Şi ai altor ţări româneşti.

Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându‑i ce se tot leagănă fără vânt?

Acest tânăr cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii,
ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fără soţ.

Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într‑un sărut.

Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.

Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s‑a spus
Eminescu.
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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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Literatorul

O ciudată obsesie morbidă ne îndeamnă să ne întoarcem 
la fatidica pagină 13 din nr. 160 al „Literatorului”.

Aci găsim scris: 

Academia Română – Diplomă – DISTINCŢIA CULTURALĂ 
– se conferă – Revistei „Clipa” – pentru ţinuta revistei, 
activitatea desfăşurată şi colaborarea statornică cu 

membrii ai Academiei Române

Ei bine, ne putem delecta atât cu o incorectitudine 
gramaticală cât şi cu una ideologică. Iată de ce: 

Al doilea i de la membrii este articol hotărât iar articolul 
genitival ai are aceeaşi funcţie, este ca şi cum ai scrie membriii 
Academiei, cu dublu articol hotărât, care nu se pune în limba 
română nici la cuvinte diferite dintr‑un grup nominal, nu 
putem spune frumoşii nebunii ai marilor foruri, ci spunem ori 
nebunii frumoşi ori frumoşii nebuni.

Instituţia care emite această diplomă este Academia 
Română, instituţie care militează cel mai fervent pentru 
cultivarea limbii, adică pentru creşterea corectitudinii 
comunicării lingvistice a vorbitorilor de rând, nu a 
academicienilor şi funcţionarilor plătiţi de ei.

Nu ştim ce înţeleg dumnealor prin „ţinută”. Dacă ar fi să 
ne luăm după ultima parte, ar fi o postură uşor aplecată în 
semn de adulaţie la adresa „membriilor” Academiei?

Nu ştim nici de ce să ne extaziem atât pentru că cei de 
la Clipa desfăşoară o activitate (apoi că nu scrie acolo ce fel 
de activitate). Poate pentru că unii academicieni nu desfăşoară 
niciun fel de activitate, şi culmea, uneori primesc şi ei distincţii, 
ca unii care nu au greşit nimic; se ştie că vorba populară 
înţeleaptă zice: „cine nu munceşte nu greşeşte”.

În fine, ultima parte din punct de vedere juridic înseamnă 
„conflict de interese”. Adică Academia conferă o distincţie 
unei publicaţii pentru că aceasta colaborează cu „membrii ai” 
Academiei? Deci dacă nu ar colabora cu dânşii nu ar primi 
distincţia din partea forului din care dumnealor fac parte?

Să precizăm mai întâi că revista Clipa nu face obiectul 
criticii noastre. După câte ştim (din alte surse, mai de încredere) 
este o publicaţie demnă de tot respectul. Dar textul de mai 
sus nu pledează în niciun fel pentru îmbunătăţirea imaginii 
publicaţiei.

Am mai arătat cu altă ocazie ce înseamnă corectitudine 
pragmatică în lingvistică.

Corectitudinea pragmatică este calitatea unui mesaj de a‑şi 
îndeplini intenţia cu care a fost emis, de a induce receptorilor 
exact acea idee pe care emitentul a dorit să o inducă, ori de a 
obţine efectul scontat. 

Mai rămâne să ne întrebăm care a fost acea idee. Dacă 
intenţia emitentului a fost de a spori prestigiul publicaţiei 
premiate, atunci textul este incorect din punct de vedere 
pragmatic pentru că, aşa cum reiese din analiza de mai sus, 
nu face acest lucru.

Dar dacă intenţia emitentului (Academia Română !) a 
fost aceea de a oferi un exemplu publicaţiilor româneşti că, 
iată, cine colaborează cu acest for va primi laude şi distincţii, 
cine nu, nu? Atunci mesajul este corect din punct de vedere 
pragmatic, pentru că transmite această idee foarte clar, în 
ciuda celor doi de i !

Care a fost intenţia emitentului? Nu putem şti. Dar putem 
bănui.

Una dintre vocile reprezentative ale Academiei, acelaşi 
domn S. Napoilă Ultraretrogradul, fiind coparticipant la un 
proiect informatic numit eDTLR (care trebuia să pună în 
format electronic adnotat cele 30 de volume ale dicţionarului 
tezaur în 3 ani, nu în 20) a boicotat pe cât i‑a stat în putinţă 
proiectul, căruia i s‑a tăiat finanţarea, care nu a primit de la 
Editura Academiei formatul electronic promis al celor 7 volume 
editate recent. Dumnealui dmnu’ S. Napoilă nu a făcut nimic 
în calitate de participant la proiect, ba a criticat vehement pe 
toată lumea care muncea din răsputeri la realizarea lui, şi a 
transmis prin „canale” şi „surse” anonime că proiectul nu va 
reuşi nimic pentru că nu a fost pus dumnealui în frunte, or, 
se ştie: 

Un proiect de informatică trebuie condus de un 
informatician. 

Pentru nereuşita unui proiect răspund toţi participanţii. 
Iată două reguli făcute doar pentru căţei, pentru a fi 

respectate de cei mai mititei, nu şi de şefii institutelor şi forului 
academic.

În consecinţă, domnii informaticieni au recepţionat mesajul 
corect formulat şi bine ţintit din punct de vedere pragmatic. Ei 
au elaborat un plan de informatizare a tot ce mişcă în ţara asta, 
râul, ramul, în următorii... 20 de ani, şi l‑au pus pe domnul S. 
Napoilă să răspundă de punerea lui în practică (timp in care 
va avea vârsta cuprinsă între 81 şi 101 primăveri), sperând că 
dacă o să fie pus în frunte, nu o să mai boicoteze nimic.

Într‑o ţară normală şi nonbalcanică i s‑ar fi spus: domnule, 
nu te pricepi la noile metode prin care se face cercetarea azi 
în lume şi cel mai bine ar fi să laşi pe alţii să o conducă (pe 

ea, cercetarea, informatizarea, încă nu şi lumea). Pentru că 
dumneata tot o să pui beţe în roate la tot ce mai mişcă în ţara 
asta, fie din obişnuinţă, fie din nepricepere.

De pildă: Pentru informatizare nu sunt prevăzute în buget 
niciun fel de fonduri, iar programele sunt obţinute convingând 
firmele producătoare, prin diverse arme neconvenţionale, să 
sponsorizeze institutele academice.

În institutele de cercetări nu sunt angajaţi informaticieni, 
ci doar dactilografe şi bibliotecari. Posturile de cercetător 
ştiinţific I şi II sunt scoase la concurs câte unul pentru 6 posturi 
desfiinţate. Iată deci că institutele vor fi formate în curând din 
asistenţi de cercetare tinerei cu lefuri de mizerie, care nu au de 
cine să fie coordonaţi. 

Orice om de valoare, cu cărţi şi articole ştiinţifice şi cu 
comunicări la toate colocviile universitare şi academice, 
neputând să acceadă la titlul de cercetător ştiinţific I, care l‑ar 
face mai egal decât alţi cetăţeni, putând continua activitatea 
după vârsta legală de pensionare, va părăsi institutul la care 
lucrează. Pensia devine o armă de şantaj în mâna şefilor de 
departamente şi institute. Cine nu se ploconeşte în faţa 
dumnealor (criteriu pentru avansare pe cele unul din şase 
posturi) este trimis la pensii care va să zică. 

În afară de profesori universitari şi academicieni, cetăţenii 
sunt discriminaţi după vârstă şi după sex, ca în ţările 
africano‑musulmane. În ţările civilizate pentru a obţine un post 
se evaluează competenţele şi activitatea persoanei, nu vârsta şi 
sexul. Dacă nu sunt fonduri pentru pensionari, cum de ieşirea 
la pensie este obligatorie? Normal ar fi să fie facultativă, ori 
în urma unei evaluări obiective (vorbă să fie) a competenţelor 
şi activităţii lor. A! Staţi, că am priceput! Sunt oameni care 
muncesc atât de mult, că ar trebui să angajezi vreo trei tineri 
când îi scoţi la pensie, deci asta e, dispare şomajul! Dar şi 
cei trei salariaţi şi pensionarul sunt plătiţi din acelaşi buget 
anemic, deci cheltuielile cresc, nu scad.

Să ne întoarcem la pragmatică. Potrivit celor mai noi 
principii manageriale, institutele academice ar trebui conduse 
astfel încât să publice un număr cât mai mare de lucrări cu 
cheltuieli cât mai mici. 

Or, iată un departament al unui institut care nu publică 
nicio lucrare timp de 4 ani, în schimb se scot mii de citate, puse 
în cutii, exact ca în anii 1950‑1965. Dacă ar exista în acest 
departament fie şi măcar un informatician, de sămânţă, atunci 
redactarea ar merge foarte repede şi extragerea electronică a 
atestărilor şi citatelor s‑ar face concomitent cu redactarea, 
pentru nevoile ei, nu de dragul de a umple cutii cu hârtii. 

Domnule! C’eşt’copil? Să terminăm noi repede bunătate de 
proiect academic esenţial pentru limba română în câţiva ani? 
Păi dacă ne desfiinţează institutul că nu mai avem ce cerceta? 
Unii cred că temele de cercetare sunt exact cele de la înfiinţarea 
Academiei, o gramatică şi un dicţionar! Se termină, domnule, 
temele de cercetare pentru mintea omenească odată cu 
creativitatea lor afectată de senectute! Chiar că ne stă mintea‑n 
loc auzind aşa ceva!

Păi nici nu mai e o temă esenţială pentru limba română 
un dicţionar care nu e transpus în format electronic. Voci 
autorizate afirmă cum că limba română ori se informatizează 
ori dispare! Da, frate, o să mergem la consilii şi colocvii peste 
graniţă vorbind cu toţii de par exemplu bulgăreşte, limbă pe 
care dispozitivele electronice o vor putea traduce la cască 
celorlalţi participanţi, că româneşte nu vor putea traduce 
dispozitivele alea.

Acelaşi departament de 4 ani tot stabileşte cronologia 
exactă a lucrărilor din bibliografie, şi încă nu a terminat, ţinând 
pe loc şi institutele similare din Iaşi şi Cluj. Ca să nu mai vorbim 
despre faptul că interesul institutului din Bucureşti este să iasă 
mai prost volumele din aceeaşi lucrare (academică) publicate 
la institutele din Cluj şi Iaşi tot ale Academiei. Nu de altceva, 
dar dacă ar ieşi bine, deşi sunt redactate de colective formate 
din 5‑6 cercetători, ar ieşi la lumină adevărul, şi anume că cei 
de la Bucureşti, care fac aceeaşi treabă cu 17 cercetători, put 
de... eficienţă! Aşa că nu trebuie să le punem şi lor la dispoziţie 
resursele de care dispunem! Să se descurce!

Prin urmare, ioc volume publicate, ioc informatizare, ioc 
noi proiecte de cercetare, iar cheltuielile bugetare (pentru a 
obţine nimic) sunt mari, având un mare număr de pensionari 
şi de angajaţi dactilografe, bibliotecari, asistenţi de cercetare, 
care nu aduc proiecte noi! 

Care o fi intenţionalitatea managerială? Nu putem şti...
Dacă ea ar fi să producă volume şi proiecte multe şi la 

nivel actual, cu fonduri puţine, atunci măsurile enumerate mai 
sus sunt incorecte din punct de vedere pragmatic, pentru că nu 
duc la aceste rezultate.

Dar dacă intenţionalitatea managerului este să se menţină 
în funcţie până la vârste matusalemice şi să fie adulat de 
angajaţi, atunci, întrucât se obţine rezultatul scontat, măsurile 
sunt corecte din punct de vedere pragmatic.

C o r e c t i t u d i n e  p r a g m a t i c ă
Cătălina Mărănduc
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Călinescu visa superb la o istorie a literaturii fără 
autori. Nu ştiu dacă şi mai ales cum ar fi posibilă; este, de 
altfel, treaba istoricilor literari. Că nu este doar un „vis”, 
„noii istorici” francezi, în aplicaţia lor, au dovedit‑o cu 
asupra de măsură.

Necesară, pentru timpul său, poate că didactic, cel 
puţin, încă este (dar nu sunt sigur) istoria evenimenţială 
şi‑a epuizat resursele. De altminteri ea însăşi a probat şi 
continuă s‑o facă împotrivă‑i, de îndată ce evenimentul 
mereu acelaşi este resemnificat mereu potrivit timpului. 
În urmare, ce mai este evenimentul? Fireştile, deci 
necesarele reevaluări, nu sunt totuna cu un proces de 
deevenimenţializare? Dar şi aceasta este o problemă, cât 
o priveşte, a istoricilor. 

Ce ar putea să fie o istorie a filosofiei fără autori? 
Una posibilă, prima, era gândită încă de Hegel, „treptele” 
ei fiind „ideile”. „Filosofia anticilor a gândit ideea absolută 
şi realizarea sau realitatea ei a contestat în înţelegerea 
lumii existente şi prezente şi în considerarea ei aşa cum 
este ea în şi pentru sine”. 

Punctul de plecare şi de întemeiere, prima „treaptă”, 
era „fiinţa”. Cea de a doua: „gândul abstract, nous, care 
„s‑a cunoscut pe sine ca esenţă universală...; universalul 
lui Platon”. La Aristotel, apoi (3), îşi făcea apariţia 
„conceptul”, iar „conceptul ca subiect” cu stoicii, epicurienii 
şi scepticii (4). „Gândul totalităţii ..., „ideea concretă”, cea 
de a cincea treaptă, evenimenţial, ar fi neoplatoniciană, 

„până ce Dumnezeu ca spirit a devenit pentru sine real 
în conştiinţa de sine”. „Ideea care se cunoaşte pe sine” 
(6), modernă, îi presupune, istoricist, pe, Descartes şi pe 
Spinoza ca (7) conştiinţa de sine care se gândeşte pe sine 
să fie, în succesiune kantiană, fichteiană: „subiectivitatea 
lui Fichte”. În sfârşit (8) „cunoaşterea absolută”, cu 
Schelling şi Hegel însăşi (Prelegeri de istorie a filosofiei, II, 
p. 691‑694). 

Are mai puţină importanţă identitatea „ideilor” 
(treptelor), acestea putând să fie mereu altele, după 
proiect. Este memorabilă însă „ipoteza”: o istorie fără de 
autori. Primii filosofi ai Greciei: (presocraticii), Platon, 
Aristotel, stoicii – epicurienii – scepticii, neoplatonicienii 
şi gândirea creştină, Descartes – Spinoza, Kant – Fichte, 
Schelling – Hegel din nume treceau în supranume cu 
semnificaţie istorică ale unor „trepte”, una cu devenirea 
gândirii în fiinţa sa. Istoria filosofiei fără autori trecea în 
conceptul unei istorii a ideilor. 

Ca în sistemul categorial (şi oricare altul, similar), 
numărul „ideilor” (structurilor, paradigmelor) nu poate să 
fie decât limitat. Dar enumerarea incompletă presupune 
riscuri de inadecvaţie: de ce numai atâtea şi nu mai multe 
sau mai puţine şi în ce temei (criteriu) au fost identificate 
cele ce au fost. În absenţa unui criteriu, n‑am mai avea 
de a face cu un sistem ci cu o colecţie, rapsodic alcătuită, 
cum ar fi zis Kant. Nu este deloc uşor, nu este însă nici 
imposibil. 

O posibilă istorie a ideilor în temeiul 
„transcendentaliilor” scolastice: ens, unum, aliquid, 
res, verum, bonum, pulchrum (fiinţa, unul, ceva, lucrul, 
adevărul, binele, frumosul) ar îndeplini multe din condiţiile 
genului. Mai întâi pentru că „transcendentaliile”, deşi 
puţine la număr sunt aproape atotcuprinzătoare; apoi, 
enumerarea face posibilă inducerea la un sistem coerent; 
în sfârşit ele ‚circulă”, adică unul e în toate şi toate în unu. 
Ens, unum ... convertuntur, sunt convertibile, comunică, 
ziceau scolasticii. Fiind toate transcendente categoriilor 
(aristotelice), fără a fi genuri, transcendentaliile fiecare, în 
felul său, subîntinde tot ceea ce îi este propriu.

O istorie a ideilor organizată în sistemul celor şapte 
transcendentalii ar fi în acelaşi timp istoric, a fiecăruia în 
parte, dar şi, pe orizontală, ca în secţiune, ar reproduce 
sistemul de la un moment la altul. Trecând în faţă, 
transcendentaliile fac posibilă o istorie care este tot una 
cu sistemul filosofiei în devenire; „autorii” (filosofii) sunt 
presupuşi, numai ca supranume ale fiecărui termen 
într‑o reconstrucţie sau alta.

Trecerea autorului în spatele operei nu este şi 
o pierdere a sa; dimpotrivă, absorbit de ea, autorul 

participă la o istorie 
mereu deschisă.

O ISTORIE A FILOSOFIEI  
FĂRĂ FILOSOFI

G. Vlăduţescu

Nu prea ştiu de ce, bănuiesc oricum, de ce „ştiinţificii” 
nu au mult interes pentru istoria ştiinţei lor, socotind‑o, 
probabil, de margine. Nu este un cusur al geometrului 
care ignoră istoria, aceasta fiind, orice s‑ar spune, altceva 
decât „sistematica”. Poate că mişcându‑se numai în 
câmpul acesteia, cum între acesta şi o formă primară, 
chiar Elementele lui Euclid, este distanţă mare, nu numai 
temporală, istoria nu pare a‑l ajuta, nespunându‑i prea 
mult. Vina nu este nici a „sistematicianului”, nici a 
„istoricului” şi a „istoriei”, cel puţin a acesteia din urmă ca 
gen. Principiar, nici istoria ştiinţelor, nici istoria filosofiei, 
nici istoria artelor, nici istoria religiei (şi a religiilor), niciuna 
nu este fără de rost, deşi în grade diferite. Istoria filosofiei 
şi istoria artelor nu pot fi dezlegate de filosofie sau, în 
celălalt caz, de literatură, de plastică, de muzică. Niciuna 
dintre acestea nu este altceva, decât istoria lor, ca întreg 
ce devine prin ceea ce îl constituie. Ce ar fi poezia fără 
Eschil, fără Dante, fără Shakespeare, ca şi filosofia fără 
Parmenides, fără Platon, fără Aristotel, fără Descartes, 
Kant sau Hegel. Nici Eschil, pentru poezie, nici Platon 
pentru filosofie nu sunt ceea ce reprezintă Elementele 
lui Euclid pentru geometrie. Un geometru poate să fie de 
cotă înaltă fără a fi citit Elementele, pe când nici măcar 
mediocru filosoful care a „sărit” peste Platon nu are a fi.

Totuşi, nici pentru „sistematică”, istoria nu este 
fără de folos; depinde doar de modalitatea de a o reface. 
Utilă, la început, pentru identificarea şi punerea în 
ordine a faptelor, istoria „facticistă” cum, prin program, 
nu trecea dincolo de succesivismul linear nu putea fi mai 
mult decât va fi fost. Când şi cât s‑a încercat prelungirea 
ei sau revenirea la ea, la urma urmelor, supralicitată 
prin extinderea puterilor şi rostului ei, istoria facticistă, 
paradoxal, a compromis faptul istoric. Realitatea lui a 
fost posibilă prin desemnificarea şi trecerea sa în alt 
regim. Pus să se „mişte” în jurul „observatorului”, faptul 
dobândea o demnitate nouă, cu mult mai potrivită firii 
sale, dacă nu singura, aceea de a fi deschis, adică de a 
spori neîncetat. Astfel, în loc de a fi asemenea mărgelelor 
pe aţă, faptele treceau în „fiziologia” istoriei. Deveneau, 
forme vii. 

O istorie facticistă, dincolo de limitele sale 
epistemologice, devaloriza faptele (evenimentele) mai 
cu seamă prin asociere cu una dintre cele mai slabe 
paradigme de reconstrucţie şi explicaţie în istoria ştiinţelor 
(în genere a structurilor sociale şi a culturii), anume aceea 
succesivist‑progresivistă. Astfel, faptele erau „înlănţuite” 
după cum se inscriau între eroare şi mai puţin adevărat, 
pe de o parte, şi mai adevărat, pe de alta. 

De bună seamă veracitatea este prima măsură sau 
prima condiţie a autenticităţii faptului ştiinţific. Numai că 
adevărul nu poate, nu trebuie stabilit doar dacă şi întrucât 
este în corespondenţă cu „lucrul”, nici nu este măsură prin 
compararea faptelor, operaţiune în urma căreia, de regulă, 
ceea ce este anterior este mai puţin adevărat. Din această 
situare, ştiinţa greacă, antică, în genere, nu se deosebeşte 
prea mult de unele de piatră, de bronz, de fier, de ce vor 
fi fost ele ale timpurilor dintâi. Cu ceva excepţii, acestea 
erau trecute, cumulativ, în „adevărurile” succesive. De aici 
şi aparenta inutilitate a istoriei ştiinţelor.

Evenimenţial, într‑o „istorie a psihologiei” Platon 
ar putea să intre doar ca pentru o lecţie de pedagogie 
negativă, adică pentru a arăta cum nu trebuie înţeles 
sufletul. Ce, apoi, îi mai spune biologului sau cosmologului 
– astronomului de azi „ştiinţa” lui Aristotel? Încă mai 
mult, pentru un istoric evenimenţialist şi (mai grav) cu 
fetişul veracităţii corespondenteiste, bestiariile medievale 
sunt paraştiinţifice. Ba chiar o epocă întreagă, aceea de 
„mijloc” (evul mediu) ar cam fi scoasă din „istorie”.

Revenind însă la Aristotel. Este o distanţă enormă, 
ca între două (depărtate valoric) momente istorice şi de 
sistem între „ştiinţa” lui Aristotel şi ideea de ştiinţificitate 
expusă în Analiticile secunde, tratat de logică a ştiinţei 
care, ca Elementele lui Euclid în schematica sa şi în cercul 
său de cuprindere, rămânea intact. 

Aşa stând lucrurile, în ce istorie încape Aristotel, 
mai înainte Platon, apoi Euclid, Ptolemeu, chiar, cu 
geocentrismul său? În una „evenimentţială”, unii mai 
mult, alţii mai puţin sau deloc. Totuşi o asemenea istorie îi 
înregistrează pe toţi, ca principiul succesivist‑progresivist 
să fie verosimil. 

Dar, mai întâi, este o problemă de antropologie 
socială/ culturală. Vreme îndelungată, în antichitate, în 
evul mediu (ba, urme în limbaj, mai persistă” nu spunem 
în mod curent că „a răsărit soarele” sau că „a apus”?) 
lumea va fi fost organizată în paradigmă geocentristă. 
După astronomia heliocentristă, aceasta era falsă. În 
logica lui „sau‑sau” nu încap două propoziţii care se 
exclud: „soarele este în centru şi pământul se învârteşte 
în jurul său”, ori invers. Oamenii aceia însă dacă au 
trăit într‑o lume geocentristă, şi‑au avut adevărurile lor. 
Rezistenţa faţă de heliocentrism, ipoteză precoperniciană, 
nu va fi fost, în Evul mediu, cel puţin, nici ştiinţifică, nici 
teologică (sau în câmpul de cuprindere al ştiinţificului ori 
al teologicului). Nu atât „dogma”, Geneza nefiind carte de 
cosmologie, ea, de altfel, în această privinţă, putând să 
aibă alt sens. Pământul era pus în centrul „lumii” pentru 
că omul fusese făcut să fie acolo.

„Zoologia fantastică” din Bestiarii, apoi, fără de 
interes într‑o istorie evenimenţialistă este de primă 
însemnătate într‑una antroplogică (a mentalului). Poate 
că aflăm despre oamenii epocii mai multe din aceste 
Bestiarii decât dintr‑un tratat ceva mai „ştiinţific”. 
Lăsate doar pe seama „istoriei” şi fenomenologiei 
imaginarului acestea nu câştigă (ce ar putea câştiga din 
cedarea în exclusivitate a acelora), dar istoria ştiinţei ar 
pierde, ratând şansa întregului. Ştiinţific, apoi: rostul 
istoriei, într‑un fel ca reflecţie de tip meta, nu este 
să fie a ştiinţificităţii, adică a gândirii în dezvoltarea 
matematicilor, în fizică, în biologie? Istoria gândirii în 
anatomia omului, zicea un anatomist din şcoala lui Rainer 
(I.Th. Riga); istoria gândirii în ştiinţă (în matematică, în 
fizică, în biologie). Şi, cam la fel cu alte istorii: istoria 
gândirii în filosofie, în arte, de ce nu şi în religii (sau, mai 
curând, în teologii).

Dacă aşa ar trebui să fie, este de înţeles sfiala 
ştiinţificilor de a se aplica istoriei ştiinţelor. Ca să 
izbutească, o istorie a gândirii ar trebui, probabil, să fi fi 
traversat întreaga ştiinţă: matematicianul, matematicile, 
fizicianul (de ce nu) fizicile. Care s‑ar încumeta, un bun 
matematician ştiind ce ştie şi ce nu ştie?

ISTORIE „EVENIMENŢIALĂ” SAU 
ISTORIE A GÂNDIRII ÎN ŞTIINŢE?
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(continuare din numărul trecut)

Mijlocirea hermeneutică
De îndată ce au înţeles adevărata situaţie a 

oprimaţilor, teologii trebuie să întrebe: „Ce zice cuvântul 
lui Dumnezeu despre asta?” Întrebarea e al doilea stadiu 
al construcţiei teologice – unul specific, în care discursul 
este teologic la un nivel formal.

În acest moment se pune problema observării 
procesului de „oprimare/eliberare” prin intermediul, prin 
mijlocirea „luminii credinţei”. Ce înseamnă „prin lumina 
credinţei”? Expresia în sine nu e ceva vag sau general, 
ci are un sens pozitiv luat din Biblie, unde găsim că „în 
lumina credinţei” şi „în lumina cuvântului Domnului” au 
acelaşi sens.

Teologul eliberării se raportează mereu la Biblie 
atunci când caută răspuns la problemele, suferinţa 
şi speranţele celor săraci. Inspiraţia vine numai din 
cuvântul divin. Noua modalitate de a citi Biblia ne e dată 
de hermeneutica eliberării.

Biblia săracilor
Hermeneutica, adică interpretarea (lectura) specifică 

a Bibliei, pe care o folosesc teologii eliberării, reprezintă 
o examinare a Sfintei Scripturi din punctul de vedere al 
oprimaţilor.

Trebuie să spunem chiar de acum că nu vorbim 
aici de singura lectură posibilă, şi legitimă, a Bibliei. Dar 
pentru noi, cei din Lumea a Treia, este calea evidentă 
de a citi Biblia, „hermeneutica timpurilor noastre”. Prin 
această lectură obţinem, chiar din inima marilor revelaţii 
ale Bibliei, cele mai luminoase şi elocvente teme pentru cei 
săraci: Dumnezeu – Tatăl vieţii şi apărător al oprimaţilor, 
eliberarea din robie, profeţirea unei lumi noi, împărăţia 
celor sărmani, biserica creştină ca şi comuniune. 
Hermeneutica eliberării pune în evidenţă toate aceste 
teme, fără a le exclude pe altele. Poate că nu sunt cele 
mai importante teme biblice, dar sunt cu siguranţă cele 
mai relevante pentru săracii aflaţi în situaţia de oprimare. 

Mai mult, săracii nu sunt pur şi simplu „săraci”, aşa 
cum am văzut mai sus; ei sunt căutători de viaţă, şi încă 
„viaţă să aibă şi belşug să aibă” (Ioan 10:10). De unde 
rezultă că întrebările relevante, sau arzătoare, pentru cei 
săraci, se întrepătrund cu întrebările legate de credinţă, 
mântuire şi înviere.

Hermeneutica eliberării, de fapt, cercetează cuvântul 
lui Dumnezeu fără a anticipa răspunsul divin. Întrucât 
este un exerciţiu teologic, acest tip de hermeneutică 
e făcută cu loialitate – adică abordând deschis feţele 
mereu noi şi surprinzătoare ale revelaţiei divine – faţă 
de mesajul biblic fundamental, care poate fi salvator sau 
acuzator. Ceea ce înseamnă că răspunsul însuşi poate 
pune întrebarea sub semnul întrebării, sau chiar îi poate 
pune sub semnul întrebării pe cei care cercetează, până 
într‑acolo încât aceştia vor fi cei care vor avea nevoie de 
convertire, credinţă şi iubire faţă de dreptate. 

Totuşi, există fără îndoială un „cerc hermeneutic” 
sau o „chemare mutuală” între cei săraci şi cuvântul 
divin (Paul VI, Evangelii nuntiandi, 291). Dar este clar că 
iniţiativa în acest dialog aparţine cuvântului divin care 
se bucură de primordialitatea valorii, deşi nu neapărat 
şi de cea a metodei. Pe de altă parte, ştim din conţinutul 
intrinsec eliberator al revelaţiei biblice că pentru cei săraci 
cuvântul Domnului nu poate fi decât un mesaj radical de 
mângâiere şi eliberare.

Principiile unei hermeneutici 
teologico‑eliberatoare

Re‑citirea Bibliei pornind de la cei săraci şi de la 
proiectul eliberării lor se bazează pe câteva principii.

1 Enciclica Evangelii nuntiandi (decembrie 1975) a papei 
Paul al VI‑lea are ca temă răspândirea religiei creştine. 
Paragraful 29 se deschide cu propoziţia: „Dar evanghelizarea 
nu e completă dacă nu ţine cont de interacţiunea neîncetată a 
Evangheliei şi a vieţii concrete a omului, atât la nivel personal 
cât şi social.” (n.tr.)

E vorba de o hermeneutică ce favorizează mai degrabă 
aplicaţia decât explicaţia. Prin aceasta teologia eliberării 
favorizează tipul de cercetare care a fost dintotdeauna 
scopul adevăratei lecturi biblice – cum putem vedea, de 
pildă, la părinţii bisericii – scop care a fost multă vreme 
neglijat în favoarea abordării raţionaliste care urmăreşte 
descoperirea unui sens intrinsec.

Hermeneutica eliberării citeşte Biblia ca pe o carte 
a vieţii, nu ca pe o carte plină de poveşti ciudate. Se 
urmăreşte, desigur, şi descoperirea unui sens textual, 
dar numai dintr‑o perspectivă funcţională, ca funcţie a 
unui sens practic: important nu e neapărat să interpretezi 
textul Scripturii ci să interpretezi viaţa ca fiind „în acord 
cu Scriptura”. Acest nou/vechi fel de a citi Biblia caută 
să găsească sens practic contemporan pentru sensul 
textual.

Hermeneutica eliberării caută să descopere şi să 
activeze energiile transformatoare ale textelor biblice. În 
cele din urmă aceasta e o problemă de a găsi interpretarea 
ce va duce la transformarea individuală (convertirea) şi 
la cea istorică (revoluţia). Nu e o lectură făcută pornind 
de la nişte preconcepţii ideologice: religia biblică este una 
deschisă şi dinamică datorită caracterului său escatologic 
şi mesianic. După cum a spus la un moment dat Ernst 
Bloch: „Va fi greu să facem o revoluţie fără Biblie.”

În fine, fără a fi reducţionistă, această re‑citire a 
Bibliei subliniază contextul social al mesajului. Fiecare 
text este plasat în contextul său istoric pentru a putea 
construi un corespondent adecvat – nu ad‑litteram – în 
propriul nostru context istoric. De exemplu, hermeneutica 
eliberării va sublinia (fără a exclude alte aspecte) contextul 
social al oprimării în care a trăit Iisus şi contextul politic 
special al morţii Lui pe cruce. Evident, când este abordat 
astfel, textul biblic capătă o relevanţă aparte în contextul 
oprimării din Lumea a Treia, unde evanghelia libertăţii 
are consecinţe politice imediate şi serioase – după cum o 
dovedeşte lista tot mai mare de martiri ai Americii Latine.

Cărţile biblice preferate de teologia eliberării

Teologia trebuie să ia în considerare toate cărţile 
Bibliei. Totuşi, preferinţele hermeneutice sunt inevitabile 
şi chiar necesare, după cum demonstrează liturghia şi 
practica omileticii bisericeşti. Cărţile cele mai apreciate 
de teologii eliberării la cele trei niveluri de activitate – 
profesional, pastoral şi mai ales popular – sunt 
următoarele:
 ▪ Exodul, pentru că narează istoria eliberării 

politico‑religioase a sclavilor care, prin puterea 
legământului cu Dumnezeu, au devenit poporul lui 
Dumnezeu;

 ▪ cărţile Profeţilor, care conţin apărarea fermă a lui 
Dumnezeu‑eliberatorul, denunţarea viguroasă a 
nedreptăţilor sociale, revendicarea drepturilor pentru 
săraci şi proclamarea unei lumi mesianice;

 ▪ Evangheliile, fireşte, pentru că figura lor centrală 
e persoana divină a lui Iisus Hristos, care vesteşte 
împărăţia cerurilor, acţionează ca un eliberator, moare 
şi învie – învierea Sa fiind sensul final al istoriei;

 ▪ Actele Apostolilor, pentru că portretizează idealul unei 
/ unor comunităţi creştine libere şi eliberatoare;

 ▪ Apocalipsa, pentru că descrie într‑o terminologie 
colectivă şi simbolică lupta popoarelor lui Dumnezeu 
împotriva tuturor monştrilor istoriei.

În alte părţi sunt preferate şi alte cărţi, cum ar fi 
Cărţile Înţelepciunii, întrucât acestea întruchipează 
valoarea revelaţiei divine conţinută de înţelepciunea 
populară (proverbe, legende etc.). În unele părţi ale 
Americii Centrale, după ce comunităţile de bază au 
meditat asupra cărţii Macabeilor, ca sursă de inspiraţie 
în contextul revoltelor armate (legitimizate, trebuie 
s‑o spunem, chiar de către preoţii din zonă), de îndată 

ce războiul s‑a încheiat şi s‑a intrat în perioada de 
reconstrucţie naţională creştinii s‑au aplecat sistematic 
asupra lecturii cărţilor lui Ezdra şi Neemia care narează 
efortul recuperării poporului lui Dumnezeu după perioada 
lungă de captivitate în Babilon.

Nu e nevoie să mai menţionăm că fiecare carte a Bibliei 
trebuie citită într‑o cheie cristologică – adică pornind de la 
revelaţia Noului Testament. Punctul de vedere al săracilor 
e plasat astfel într‑un punct de observaţie mai înalt – 
cel al Domnitorului istoriei – din care chiar cuvântul lui 
Dumnezeu îşi extrage consistenţa şi forţa.

Recuperarea marii tradiţii creştine din 
perspectiva eliberării

Teologia eliberării e conştientă de faptul că 
reprezintă o teologie nouă, aflată în strânsă legătură cu 
actuala perioadă istorică, adresându‑se maselor largi, 
atât creştine cât şi non‑creştine, ce populează Lumea a 
Treia. Cu toate acestea teologia eliberării se vede pe sine 
ca menţinând o legătură fundamentală de continuitate cu 
tradiţia vie a bisericii creştine. Teologia eliberării priveşte 
trecutul pentru a învăţa şi a se îmbogăţi pe sine. În ceea ce 
priveşte tradiţia teologică, e menţinută o atitudine duală.

Faţă de limitele şi limitările sistemelor vechi – care 
sunt, cel puţin parţial, un rezultat inevitabil al poziţiei 
lor istorice – teologia eliberării are o atitudine critică. De 
exemplu, teologia scolastică din secolele XI‑XIV a adus 
contribuţii esenţiale la prezentarea de o manieră veridică 
şi sistematică a adevărului creştin, dar teologia eliberării 
critică scolasticismul pentru tendinţa sa arogantă de a 
teoretiza, pentru lipsirea lumii de orice caracter istoric (o 
viziune statică a lucrurilor) şi pentru lipsa de sensibilitate 
faţă de problema socială a săracilor şi tema eliberării. 
Teologia eliberării încearcă să corecteze caracterul 
anistoric al spiritualităţii clasice, elitismul ei şi slaba 
preocupare a acesteia privind prezenţa lui Dumnezeu în 
istorie şi în procesele sociale de eliberare.

Faţă de încorporarea constrângerilor teologice 
trecute în general cu vederea, dar fructuoase, care ne 
pot îmbogăţi şi ne pot provoca în zilele noastre, teologia 
eliberării menţine o poziţie de regăsire. Astfel, din teologia 
patristică dintre secolele II‑IX putem reîncorpora simţul 
extrem de unitar al istoriei salvării, sentimentele faţă de 
cerinţele sociale ale evangheliei, perceperea dimensiunii 
profetice a evangheliei, compasiunea faţă de cei săraci.

Teologia eliberării îşi extrage în egală măsură 
inspiraţia din experienţele evanghelice ale atâtor sfinţi şi 
profeţi, mulţi declaraţi eretici la vremea lor, dar al căror 
impact eliberator poate fi văzut cu claritare azi – Francisc 
de Assisi, Savonarola, Meister Eckhart, Caterina de Siena, 
Bartolomeo de Las Casas şi, din vremurile recente, Frs. 
Hidalgo, Morelos, Cicero. Nu trebuie să uităm contribuţia 
valoroasă a „vieţii comune” şi a altor asemenea mişcări 
catolice de reformă din Evul Mediu, nici postulatele 
evanghelice ale marilor reformatori.

Teologia eliberării şi învăţătura socială a 
Bisericii

Teologia eliberării are de asemenea o relaţie deschisă 
şi pozitivă cu învăţătura socială a Bisericii. Trebuie să 
spunem răspicat că teologia eliberării nu se poziţionează 
în competiţie cu învăţătura Bisericii. Nici nu ar avea 
cum, întrucât cele două discursuri operează pe paliere 
diferite şi au obiective diferite. Dar întrucât învăţătura 
socială a Bisericii oferă cadrul larg pentru activitatea 
socială creştină teologia eliberării încearcă, pe de o parte, 
să integreze acest cadru în propria sa sinteză şi, pe de 
alta, să clarifice cadrul într‑o manieră creativă pentru 
contextul Lumii a Treia.

Această operă de integrare şi clarificare se bazează 
pe dinamica şi natura deschisă a învăţăturilor sociale ale 
Bisericii (vezi Puebla, §473 şi 539). Mai mult, prin această 
operă teologia eliberării ţine cont de apelul explicit 
al Bisericii, care, prin [enciclica] papală Octogesima 
Adveniens a Papei Paul al VI‑lea afirmă:

„Nu este ambiţia, nici misiunea noastră... să dăm 
un verdict definitiv sau să oferim o soluţie definitivă. 
Comunităţile creştine trebuie să analizeze obiectiv situaţia 
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din ţara proprie, să încerce să o clarifice prin lumina 
inalterabilă a evangheliei, să discearnă între opţiunile şi 
angajamentele care trebuiesc luate pentru a se demara 
schimbările sociale.” [par. 4, vezi şi 42, 48]

Avem aici o indicaţie precisă privitoare la cele trei 
stadii ale investigaţiei teologic‑eliberatoare prin care ceea 
ce este mai puţin clar în învăţătura Bisericii poate deveni 
clar.

Papa Paul al VI‑lea a lansat o provocare privind 
învăţătura socială a Bisericii atunci când a zis că „ea nu 
înseamnă doar reamintirea câtorva principii generale ci 
e, dimpotrivă, ceva ce se dezvoltă prin intermediul unei 
gândiri în contact permanent cu situaţia concretă din 
lume.” (ibid., 42). Acceptând această provocare, teologia 
eliberării se plasează în totalitate de partea învăţăturilor 
Bisericii. Acelaşi lucru e valabil şi pentru preoţii care fac 
teologie eliberatoare la nivel pastoral.

Mai mult, însuşi cardinalul Ratzinger, în 
instrucţiunile sale privind teologia eliberării, consideră 
învăţătura socială a Bisericii ca un fel de pre‑teologie a 
eliberării, sau „teologie pastorală a eliberării”, în măsura 
în care această învăţătură încearcă „să răspundă la 
provocările aduse epocii noastre de problema oprimării şi 
a foamei.” (par. 1)

Singura concluzie pe care o poate trage cineva 
din toate luările de poziţie de mai sus este aceea că nu 
există vreo incompatibilitate de principii între învăţătura 
socială a Bisericii şi teologia eliberării. Cele două se 
completează reciproc pentru binele umanităţii.

Sarcina creativă a teologiei
Înarmată cu propriile sale tehnici şi cu toate 

materialele acumulate până acum, teologia eliberării 
fundamentează cu adevărat o nouă sinteză a credinţei 
[creştine] şi pune laolaltă noi răspunsuri teoretice date 
marilor întrebări ale epocii noastre. Nu e doar o colecţie 
de materiale teologice, ci o adevărată operă arhitecturală. 
Înarmându‑se cu armele sale teoretice, îndrăzneţe, şi cu 
o doză sănătoasă de imaginaţie creativă, teologia eliberării 
atacă nenumărate probleme, necunoscute până acum, ce 
îşi au originea în naţiunile oprimate.

Prezentând, sau comentând, în mod creativ 
conţinutul eliberator al credinţei, teologia eliberării 
urmăreşte o nouă codificare a misterului creştin, ajutând 
astfel Biserica să‑şi îndeplinească misiunea istorică de 
eliberare a popoarelor prin cuvântul evanghelic.

Mijlocirea practică
Teologia eliberării nu e câtuşi de puţin o 

teologie neconcludentă. Porneşte de la acţiune 
şi ajunge la acţiune – printr‑o călătorie 
complet impregnată, şi legată 
intrinsec, de atmosfera credinţei. 
Pornind de la analizarea realităţii 
oprimaţilor, preia cuvântul lui 
Dumnezeu şi ajunge în final la 
o acţiune concretă. „Înapoi la 
fapte” e chemarea caracteristică 
a aceste teologii, care vrea să fie 
o teologie militantă, angajată şi 
eliberatoare.

Este o teologie care duce către 
rezultate practice pentru că astăzi, 
în lumea „mizerabililor”, adevărata 
formă a credinţei este „iubirea 
politică” sau „macro‑filantropia”. 
Printre sărmanii Lumii a Treia 
credinţa nu este „şi” politică, ci mai 
ales politică.

Dar în ciuda tuturor acestor 
lucruri credinţa nu poate fi redusă la acţiune, 
oricât de eliberatoare ar fi aceasta. Întotdeauna 
e nevoie, şi trebuie să conţină, de momentele de 
contemplare şi de mulţumire profundă. Teologia 
eliberării ne conduce şi către credinţă. Şi dinspre credinţă 
ne duce încă o dată către practica istorică, echipată de 
data aceasta cu toată puterea divină şi divinatorie a 
Misterului lumii.

Şi, da, e adevărat: teologia eliberării invită la acţiune – 
pentru dreptate, pentru iubire, pentru convertire, pentru 
reînnoirea Bisericii şi transformarea societăţii.

Cine organizează acţiunea?
Logica celui de‑al treilea stadiu – mijlocirea practică – 

are propriul său regim intern. Evident, definirea acţiunii 
depinde de nivelul teologic la care se află fiecare: 
profesional, pastoral sau popular. 

Un teolog profesionist poate doar să indice nişte 
linii generale de acţiune. Un preot poate fi mai clar cu 
privire la acţiunea care trebuie urmată. Un învăţător 
popular se află în poziţia de a putea alege mai bine soluţia 

care trebuie aplicată într‑un anumit caz. Dar în privinţa 
ultimelor două niveluri definirea acţiunii trebuie să fie 
numai o sarcină colectivă, pe care să o elaboreze toţi cei 
implicaţi.

Procedura de acţiune e extrem de complexă. Necesită 
o serie de paşi, cum ar fi discutarea de o manieră 
rezonabilă şi prudentă a tuturor circumstanţelor, şi 
încercarea de a imagina consecinţele acţiunii dorite. 
Indiferent ce altceva mai implică, orice planificare a unei 
acţiuni concrete trebuie în general să ia în considerare 
următoarele elemente:
 ▪ O decizie privitoare la ceea ce este viabil din punct de 

vedere istoric, sau măcar posibil; se analizează forţele 
cauzei şi ale opoziţiei, fără a se subestima rezistenţa 
la schimbare şi opoziţia celor care vor să menţină 
status quo‑ul social şi în cadrul Bisericii, şi fără 
a deveni utopic sau satisfăcut doar cu „enunţarea 
bunelor intenţii”

 ▪ Definirea strategiei şi a tacticii, favorizând net metodele 
non‑violente, cum ar fi dialogul, argumentul, presiunea 
morală, rezistenţa pasivă, alte metode acceptate de 
logica evangheliei, ca de exemplu: marşuri, greve, 
demonstraţii, şi numai în ultimul rând, ca ultimă 
posibilitate, forţa fizică.

 ▪ Coordonarea micro‑acţiunilor cu macro‑sistemul, pentru 
a le conferi – şi a fi siguri că păstrează – o orientare 
critică şi transformistă.

 ▪ Articularea acţiunilor credincioşilor cu cele ale celorlalte 
forţe istorice prezente în societate.

 ▪ Elaborarea unui program (o schiţă) de acţiune, care să‑i 
inspire şi să‑i încurajeze pe oameni să lupte, programul 
fiind legătura dintre luarea deciziei şi implementare.

În acest al treilea stadiu, mult mai multă cunoaştere 
se câştigă din practică decât din teorie. Cu alte cuvinte, 
e mai uşor să experimentezi decât să‑ţi imaginezi. De 
aceea, la acest nivel înţelepciunea şi prudenţa sunt două 
însuşiri mai utile decât gândirea analitică. Şi în ceea ce 
priveşte acest lucru, oamenii simpli sunt de multe ori 
mult mai avansaţi decât cei învăţaţi.

Exemplu: cum să facem o „teologie a 
pământului”

Ajungând la final cu prezentarea metodologiei 
teologiei eliberării, este cazul să oferim un exemplu 
concret al felului în care cele trei stadii funcţionează 
concret, fiecare cu cerinţele sale specifice. Să luăm în 
considerare, de exemplu, tema „pământului”. Iată cum ar 

trebui să arate paşii pentru elaborarea unei „teologii a 
pământului” în funcţie de gradul de implicare cerut de 
fiecare dintre cele trei niveluri – profesional, pastoral 

şi popular:

Pasul zero: Participarea efectivă
 ▪ înseamnă implicarea în 
problema specifică a proprietăţii 
asupra pământului dintr‑o anumită 
zonă, munca în comunităţi rurale, 

activarea în cadrul unui sindicat, 
participarea la recolte şi alte 
munci agricole, participarea la 
grevele muncitorilor rurali şi aşa 

mai departe.

Pasul întâi: Mijlocirea 
socio‑analitică (observaţia)
 ▪ analiza problemei pământului 

prin prisma efectelor pe care le are 
asupra naţiunii ca întreg sau asupra 
zonei particulare în care se munceşte;
 ▪ încurajarea lucrătorilor rurali 

să îşi exprime poziţia;
 ▪ observarea concretă a felului în 

care indivizii trăiesc problemele proprii, 
felul în care rezistă la oprimare sau felul în care îşi 

organizează propria rezistenţă.

Pasul doi: Mijlocirea hermeneutică (înţelegerea)
 ▪ se evaluează felul în care populaţia face faţă problemei 

pământului pe baza religiei şi a credinţei;
 ▪ se evaluează felul în care Biblia prezintă problema 

proprietăţii asupra pământului (dar de la Dumnezeu, 
ţara promisă, simbol al regatului din urmă etc.)

 ▪ determinarea felului în care tradiţia teologică, în 
special aceea exprimată de părinţii Bisericii, prezintă 
problema proprietăţii asupra pământului (proprietate 
comună, caracterul non‑mercantil al proprietăţii etc.)

Pasul trei: Mijlocirea practică (acţiunea)
 ▪ sublinierea importanţei unităţii şi organizării 

muncitorilor: sindicate, cooperative şi alte forme;
 ▪ susţinere pentru ideea unei reforme agrare care să fie 

făcută în favoarea celor care muncesc pământul;
 ▪ alegerea sloganurilor sub care se va desfăşura lupta, 

unirea cu alte forţe, imaginarea posibilelor consecinţe, 
alocarea sarcinilor specifice etc.

BOOKFEST



6

nr. 167-168 ► Mai-Iunie 2013

P
O

EZ
IE

Un semn de întrebare
Uimită e sâmbăta de la o vreme ... 
stelele‑au rămas în pliurile umbrei, 
în nemişcarea ceştii de cafea, 
în urma literelor ruginite 
pe foaia albă, albă.

Uimită e sâmbăta mea 
precum nesomnul împletind 
o scară nicicând terminată 
către Dumnezeu.

Uimită e sâmbăta‑n neliniştea ploii, 
peste neliniştea sângelui alergând 
de la o poartă la alta, lăsând 
fiecăreia tributul cuvenit 
sau numai un semn de întrebare 
sub numele meu îngăduit 
în sala aceasta imensă de joc, 
unde se‑ntâmplă să fiu 
din trufie sau din speranţă.

Alter ego
Eu eram femeia aceea. Din vis.
Numai ea exista, până la ziuă. Eu nu.
Miroase sălbatic a primăvară, 
a cai şi‑a plecare. A libertate
prin stepa‑ngheţată.
Eu ce eram ? Poemul de mai târziu, 
pe marginea cuţitului aprins, 
tristeţea cuvintelor ce plâng pe‑ascuns.
Şi mai ce ? ...

Miroase a vânt dezmăţat, 
în ora nevrotică se‑alungă 
oasele clipelor, pe rând.
Miroase‑a pământ dezmorţit,
cuvintele devin carnivore 
şi umblă printre noi 
cu paşi de pământ.
Şi eu, eu unde eram ? 
Nu contează.
Atâta timp 
cât ea există. 
Femeia aceea din vis.

Stampă

Vino să vezi 
cum stă nevolnicia la piatra de hotar 
şi‑n ziduri mari de piatră 
se subţiază vrerea ...

Lumina cade oblic 
direct de pe marfar 
pe mantia‑nroşită 
când mica sirenă 
aprinde apusul 
cu nemişcarea ei.

Strigătul

Mi‑am căutat aseară, 
îngerul meu bun, 
încovoiat de griji, 
cum îl ştiam de‑o vreme ...
Pe unde umbla 
când aveam atâta nevoie 
să‑l aud mustrându‑mă 
că iar am greşit ?

Am adormit apoi 
în umbra mea colţuroasă
la lumina veiozei, 
ca‑n blana unei fiare
lângă prada sa.
Şi‑am visat cuvintele 
prăbuşindu‑se‑n gol; 
dar şi fără vorbe
mă agăţam de ceva, 
de păsări, de iarbă, 
de copaci, 
de strigătul 
încremenit în vis:
Doamne, mai dă‑mi o şansă,
mai am atâtea de spus ...

Cu aerul jertfit
Oriunde cad, cuvintele s‑au spus. 
Dincolo de cuvinte, 
între nori, şarpele
‑ncolăcind albastrul; 
Aş vrea să chem, 
în rariştea de sticlă, 
pasărea aceea fără somn, 
zborul ei mai bătrân 
decât gândul ... 
aş vrea să cred 
ca m‑ar putea atinge 
cu aerul jertfit întru‑nălţare.

Şi‑ngenunchind cuminte, 
să respir în transă, 
de parcă Dumnezeu m‑ar privi în ochi 
de aproape.

Iarbă amară
Numai deasupra ninsorii 
mai pot să respir. 
Zăpada alunecă‑n jos 
ca o ispită 
şi acoperă golul de zbor ... 
Nu pot să m‑ascund 
în calma ei izbăvire, 
se‑ntind spre mine 
mâini ce mă resping 
şi mă‑ngroapă‑n zidul de lut; 
nu pot fi decât răgazul 
între zăpezi şi înalt, 
cu veşmântu‑nstelat 
de iarbă amară.

Evadez dintre umerii 
celei ce mă scoate în lume 
sprijinită lacom 
de sufletul meu.

Lumina ce mi‑a rămas
Mă fac din ce în ce mai mică.
Mâinile mi se strâng cuminţi în poală.
Mereu au fost mai bătrâne decât mine,
mereu le‑am ascuns în cutele bluzei 
şi s‑au visat subţiri 
şi moi, parfumate, 
pe clapele unui pian, 
strălucind şi uimind 

cu frumuseţea lor.

Doamne, ce departe sunt de mine, 
mi se vede prin oase‑nserarea 
şi păsări fără nume 
trec prin pieptul meu 

devorându‑mi trupul.

M‑am lăsat fărâmiţată de‑a‑ncetul, 
mă fac din ce în ce mai mică, 
îmi las lumina ce mi‑a rămas, 
să umple odaia cu strigăte de luptă.
Dincolo de mine, 
un anotimp frumos 
va înflori cu alte începuturi.

Ruine şi adevăr
ador ruinele
ador casele vechi părăsite
ele ne spun poveşti pe care nimeni nu le cunoaşte
îmi plac pereţii cu vopseaua scorojită cu mirosul 
lor stătut
cu bârne ce stau să se rupă şi ferestrele năpădite 
de ierburi
lucrurile vechi acoperite de colb şi păianjeni
şi toate cioburile – obiecte odată atât de dragi ale 
cuiva
purtat pe braţe de înger dincolo de lumile noastre
aceste case sunt ca oglinzile ruginite
în care ţi se pare că îţi vezi bătrâneţile

cimitirele le ador deopotrivă
nicio poveste nu mai poate fi schimbată odată 
ajunsă acolo
iar vieţile rămân ca nişte cărţi scoase de sub tipar
unde deja toate corecturile au fost făcute
şi nicio propoziţie nu mai poate fi schimbată
nicio minciună nu mai poate spulbera liniştea 
locurilor părăsite
poate doar vreun pescăruş să se rotească ameţit 
deasupra uitării
dând cu un strigăt ascuţit de ştire
că acolo a fost odată o viaţă

n‑am înţeles niciodată de unde legătura asta între 
respect şi trecut
poate de‑acolo de unde doar privind invers înţelegi 
adevărul

Pariu pe veşnicie
ne‑a arătat lumea cu degetul
şi toţi s‑au îndoit de iubirea noastră atunci când 
ai plecat

am rămas singură pe un peron unde aşteptau 
iluziile trase de locomotive fără aburi
pierdută în mulţimea de oameni îmbrăcaţi în negru
singura sclipire de lumină era semnul mâinii tale
fluturând batista ivorie încă îmbibată cu mirosul 
lunii pline
te‑am privit cum ţi se micşora imaginea
până ai devenit un punct de reper al memoriei mele

am ajuns acasă mai mult îmbrâncită de lumea 
pestriţă
ce se holba în acea zi la noi
ca la un spectacol
cu biletele epuizate înainte de a fi scoase la vânzare

casele de pariuri câştigau şi pierdeau
în funcţie de poturile aruncate de cei ce se 
adunaseră să ne vadă
unii au pariat pe definitiv alţii pe fracţiune de 
secundă
unii pe viaţă alţii pe moarte
pe iubire am pariat doar noi doi
pe iubire şi pe durere

vremea se scurge printre pietrele de caldarâm
înmuiată în amintirile zilelor fierbinţi

de atunci întreaga lume s‑a topit
amestecându‑ne
doar noi tăcem
nu vom vorbi niciodată despre cât de tare doare 
iubirea

Paso doble
în seara asta vreau să dansăm tango îţi ziceam
să‑mi iei mâinile şi să mi le săruţi
înainte de a mă ameţi în piruetele gândurilor
iar paşii alergau în ritmuri cardiace

ai prins cu braţul talia primului acord iar
mijlocul nopţii vibra cuprins de palma ta întinsă
n‑avem nevoie de traje de luces îmi spuneai
iar azi nu vom avea nici trandafiri.
vom ţine între dinţi trecutul şopteai
printr‑o fandare ai grijă să nu‑l scapi

mi‑ai cerut o pasiune pe un paso doble
răzvrătită între cordoba şi pamplona
ţi‑am dat în schimb o tristeţe pe‑o rumbă şi‑o 
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milonga
întinsă impecabil între cuba şi‑argentina

în păru‑mi întunecat ai prins două trofee
o coardă smulsă din chitara unui trubadur
cu inima zdrelita şi‑un clinchet de pahare de cristal
doar nişte castaniete îmi înlocuiau cerceii

cu şolduri transformate în tornade
păşeam pe irişii de marmură ai privitorilor
lăsând tocurile să răsune în auzuri
praful intră prin pantofii ce‑ocroteau în van
tălpile sufletelor noastre deja fumegânde

umbrele ni s‑au răzvrătit şi s‑au rupt de noi
târâindu‑se în noapte cu ritmuri sacadate pe 
pietrele
de pavaj din apropierea unei bodegi pe ebru
fericind precum ofrandă un îmbătat sânge latin

repetă paşii îmi spuneai
ascultă muzica mereu
„Varón, pa’ quererte mucho...”
.............................................
nu ştiu cât am dansat aşa dar ştiu
că în mâini ţineam săgeţi de viaţă
încercând să ucid moartea clipei

Blestemele lui Zeus sau 
Pasărea de Chinovar

Mi s‑a rupt poezia în două, astăzi,
în locul unde mi‑ai îndoit‑o tu mai mult.

Căci fost‑am nimfă astăzi şi menadă
şi‑am colindat câmpiile cu flori
iar tu ai trimis satiri să mă alunge.
Visele mi le‑ai schingiuit cu şopârle uriaşe
şi‑ai astupat cu larve singura grotă
unde‑o scăpare mai puteam găsi.

Cu focuri aprinse în jurul meu,

ai încercat să mă cuprinzi
iar cercurile de flăcări mă‑nconjurară
înalte, până la cer.
„Eu nu sunt a ta!” – îţi strigam.

Ai aruncat peste mine blesteme.
M‑au năpădit, pe rând, aspide, minotauri,
gorgone, centauri, sirene, dragoni,
hidre şi cerberi, grifoni, vasilişti şi harpii,
toate smulgând din carnea‑mi câte o părticică,
după jurământul făcut ţie.

Am încercat să ating unicornul,
sperând la vindecare,
dar, pângărită de demonii tăi,
mi‑a rămas doar să privesc
cum umbra i se micşora în zare
rămânându‑mi doar singurătatea
cu care să‑ţi înfrunt pustiirea şi genunea.

M‑am înmulţit din nou, celulă cu celulă,
sfidându‑ţi mânia şi răzbunarea.
Mi‑au crescut din solzi pene,
să‑mi netezească zborul spre Lumina.
Iar gândul m‑a‑nălţat deasupra gloatelor,
până acolo unde nici vântul nu bate,
acolo unde nu e loc pentru timp,
nu e loc pentru ură,
nu e loc pentru războaie
şi nici loc pentru tine nu e.

Apoi, ei mi‑au schimbat numele‑n Phoenix.

Regatul tău e Întunericul
Şi eu îţi sunt complementară
Eu ştiu: tu mă vei hărţui mereu;
Tu ştii: eu niciodată nu voi fi a ta.

***

Dar Luna se ascute pe la colţuri
şi‑n tăcerea Nopţii un lucru doar mă chinuie
în căutarea mea de Adevăr:
N‑am cum să mă împotrivesc lui Zeus:
un ciclu întreg de Viaţă
ne cuprinde veşnic pe‑amândoi.

Alunecările unui gând
Astăzi am văzut făţărnicia la ea acasă
Într‑un prea‑iubitor‑de‑sine
Gata să te‑ameţească cu bunătatea şi minunile sale
Bizarerii, exagerări, fantasme
Toate vii, la ele acasă!
Nu ştii când admiraţia ar fi reală,
Fiindcă în mănuşile aurite
Poartă gheare ascunse
Am învăţat să nu cred în poleiri
Am învăţat să aprob alunecările unui gând
Am învăţat să citesc printre rânduri.

Când cineva vrea să fie prea bun,
Ceva e putred.
Merg cu haina deschisă
Nici vestă antiglonţ nu‑mi iau
Fiindcă vreau să simt
Alunecarea sa în propriul abis.

În ziua în care  
n‑o să mai am cuvinte

(Ochiului tău orb)
În ziua în care n‑o să mai am cuvinte
O să iau smoală şi o să vopsesc toţi pereţii în 
întuneric,
Am să‑mi adun sângele din artere
Şi‑am să desenez pe el
O inimă mare, săgetată
Şi‑apoi, la fel ca orice licean nebun de iubire,
O să iau o lamă şi am să scrijelesc iniţialele noastre 
pe ea.
Am să ud apoi zidul, în fiecare zi,
Până va începe să prindă ferestre
Şi inima va începe să bată.
Smoala va deveni albastră,
Năpădită de‑atâta nu‑mă‑uita.
Am să te iau apoi de mână,
Să te duc în locul unde
Sufletul meu clădea monştri,
Unde pleoapele mele se zbăteau
Ca nişte aripi de înger,
Unde nu e zi şi nu e noapte,
Ci doar un timp, neîntrerupt, de visare la tine.
Acolo am să te duc,
Să‑mi vezi dorinţele, zidite‑n piatră,
Ca nişte Ane, pentru eternitate.
Iar dacă acest lucru nu e de ajuns,
Am să mă rămân acolo, să putrezesc, singură,
La margine de zid.
Poate, într‑o zi, vor trece urmaşii urmaşilor tăi
Şi vor spune: „Ea ar fi putut să ne fie bunică”
Eu ştiu că tu nu vei mai fi,
Dar, atunci, mă vei crede?

Dreptul la viaţă
Dacă ai fi aici, te‑aş lua de mână,
Te‑aş duce pe malul apei,
Să auzi încet foşnetul ei,
Când se izbeşte de maluri.
Mi‑aş îmbrăca rochia verde,
Din ai cărei umeri ţâşnesc muguri de cais
Şi cu borduri late, din petale de magnolie,
Desprinse de cer.
Ţi‑aş strânge mâinile într‑ale mele,
Până s‑ar topi unele cu altele
Şi‑ai vedea cum, din degete,
Încep să‑mi crească crengi.
Crengi de salcie, verzi, lungi şi mlădioase,
Cu puf în loc de floare,
Cu rădăcini adânc înfipte în inima ta.
Te‑aş duce să auzi murmurul pământului
Şi toată forfota de sub locul pe care calci.
Adânc, sunt vieţi îngropate,
Ce zbiară să iasă din nou la lumină.
Nu mai e mult şi vocile acelea ce se tânguie
Îşi vor cere dreptul la viaţă.
E forfotă sub pământ,
Pe pământ,
În mine
Şi‑n tine.
Iar acum, te întreb: „Spune‑mi, simţi viaţa?”

Decorporalizare
ţi‑am simţit paşii călcându‑mi pe suflet.
ai crezut că dacă umbli tiptil,
n‑o să te aud.
ai stat la geamul pleoapei o vreme şi m‑ai privit.
pe dinăuntru.
m‑ai văzut cum închid ochii când mă întind pe 
pat.
ai aşteptat să se desprindă gânduri din mine,
să se ridice, plutind, spre tavan.
vroiai să le vezi culoarea.
te aşteptai să vezi imagini;
imagini multe, noi, străine de tine,
pe care nu le‑nţelegeai
şi să cauţi să le înţelegi,
dar n‑ai văzut nimic,
fiindcă gândul meu erai tu.
şi n‑ai văzut nimic,
fiindcă tu, pe tine, nu te puteai vedea
iar tu, la asta, nu te puteai aştepta.

9. 
Iarna – fată cu buza crăpată

Iarna e fata aia cu buza crăpată,
cu mâinile crăpate
şi naşul înroşit.
Ea e nici domnişoară, nici copil.

Ea nu ştie încotro i se‑ndreaptă paşii pe aleile pline 
de polei
şi nici pe care dintre băncile acelea pline de ţurţuri 
şi nea se aşează.
Ştie că se poate plimba prin pădure
îmbrăţişând lupii în urletele lor
şi că poate să strângă în mânuţa ei,
încă mică,
păsărelele care au mai rămas zgribulite pe vreo 
creangă de vâsc.
Iarna e acea copilă jucăuşă,
cu ochii gri, ca de gheaţă, care
ştie să înţelenească şi apa sărată a mării,
în valuri de sticlă.

Ea a învăţat să respire viscol şi să se hrănească din 
sloiuri,
privindu‑te pe ţine, veşnic, cum,
în fiecare an, pe 31 decembrie,
mai arunci la gunoi un calendar.
Dar pe ea nu o interesează calendarele tale
şi nici anii tăi
şi nici viaţa ta.

Ea zâmbeşte tăcut şi înţelept, cu un rictus în colţul 
drept al gurii,
fiindcă ştie că până la vară
ea va fi femeia plină de roşu, cu buze voluptoase
şi pieptul ce‑i sparge cămaşa.
Dar tu n‑o vei fi văzând‑o când i se aşează în suflet
prima dragoste,
căci în mai, ea nu va mai fi fecioară.
Ea va şti doar să fie o Doamnă la început de 
octombrie,
ştiind că din vară poartă în pântece un prunc.

Dar ea e Iarnă acum
şi e o fată cu buza crăpată.
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Ne muşcă dinţii timpului
Ne muşcă dinţii timpului
Şi rup din noi bucăţele mici,
Sfărâmându‑le încet, printre secunde.
Nimeni nu a văzut un an trecând pe lângă el
Nici o lună,
Nici o zi.

Şi, totuşi....

Ne trezim deodată bătrâni,
Cu spatele încovoiat
De cuvintele auzite şi neauzite,
De gândurile vorbite sau nerostite.
Ducem în spate saci de neîmpliniri,
Căzuţi din înaltul tinereţii,
Şi alte fapte cu care ne mândrim
Dar pe care nici măcar nu le‑am visat.

Ne uităm înapoi pe cărarea vieţii şi vedem poduri
Acolo unde, când eram mici, vedeam prăpăstii,
Vedem ape acolo unde credeam că e deşert,
Vedem câmpii unde credeam că sunt creste
Şi zări de lumina unde credeam că e întuneric.

Ne uităm înapoi şi viaţa se aude ca o melodie pusă 
invers:
Acelaşi ritm, o altă operă

Poduri de lumină
de‑aş putea cuprinde în căuşul palmelor
atâta iubire cât să fie de ajuns acestui pământ
pentru a‑şi ucide oamenii urile din ei
mi‑aş pregăti braţele de pe‑acum pentru povară
şi inima pentru zbateri
aş trage adânc în piept aer din trupul verde al pădurii
pentru ca să nu mă ameţească înălţimile

dacă mi‑aş putea da arcuirile trupului
să fac pod peste abisuri până la lumină
aş cere infinitului să mă adopte
trăgând întreaga umanitate după mine

nu am fost încă după stele
şi nu ştiu nici ce e în spatele lor
dar ştiu că atâta vreme cât suntem pe acest pământ
menirea noastră e să găsim în noi iubirea

dacă într‑o zi voi fi dusă
întrebaţi pe cei care m‑au cunoscut
dacă mi‑am luat iubirea cu mine
sau am lăsat‑o împrăştiată aici
pe pământ.

I.
Vârsta mea nu are nicio importanţă, 
Nici Dumnezeu nu are vârstă, 
Ceea ce nu înseamnă că eu aş fi egalul Lui, Doamne 
fereşte, 
Chiar ieri aveam o discuţie frivolă despre amanţi, 
amante, 
Cumpărături, medicamente, despre viii morţi şi morţii 
vii, 
Am pierdut ceva timp,. dar asta e viaţa.
Femeia e un tip celebru, la Dunăre ca şi la Ebru, 
Seducătoare sau redusă,mai răsărită, mai apusă, 
Zeiţă este, parteneră, iar uneori, chiar o himeră, , 
Pisică‑sexy  sau rivală, în locul mamei face şcoală, 
Ce pot să spun? Parfumul ei îmbată o trupă de pigmei
Sau de eroi trufaşi, de ce să o lăudăm pe Salome.?
Excentrică, impresii rare, , coşmaruri înfiorătoare
Sau vise dulci ca sarailia, regreţi lumina şi trezia, 
Scandalul e mereu prezent, cherche la femme, 
eveniment, 
Exotică de vrea, de uită că‑n jur sunt amorezi o sută, 
Pletele ei sunt negre, blonde, femei cochete, pudibonde, 
Au şic, au voce de sirenă, femeie din femei, perenă, 
În Univers ea este Centrul, poţi să spui nu, poţi să fii 
pentru.

II.
Într‑o scoică închisă e un ocean, versul poetului, un 
mărgean, 
n‑are  sfârşitul  un început, totul ne doare sau ne‑a 
durut, 
frigul colindă, cere‑adăpost, dragostea pleacă , viaţă 
n‑a fost, 
somnul din monştri naşte raţiune, inima ţine cumpene 
bune.
Femeile mă servesc cu zâmbete, bărbaţii cu vorbe 
grele, 
Îmi iau câmpii şi muntele îl mut în ghilimele, 
Când am ceva pe suflet merg în pustiu şi strig, ,
 de pildă Jennifer Cooper îmi ţine de frig. 
Ziua‑i masivă albă şi rece, ca un colegiu pentru colege, 
Numai iubita, doar ea se zăreşte într‑o oglindă ca 
ochiul de peşte, 
Trece cu trenul  omul cu trenciul,  luat pe‑o hârtie de 
treisprezece,
 numai iubita în nouri se scaldă, ziua‑i masivă, rece 
şi albă, 
numai iubita, subţire, înaltă, este. Iar  eu sunt în 
lumea cealaltă.

III.
Trebuie  să‑mi ţin ochii larg deschişi până când 
Domnul mi‑i va închide,
Trebuie să  fiu neîndurător cu mine, până când 
Domnul se va îndura de mine, 
Trebuie să cred în Har, până când Harul se va pogorî 
şi asupra mea, 
Trebuie să iert şi să iubesc până când  voi fi şi eu iubit, 
Ruga mea este tăcută ca melcul, ea înaintează prin 
nopţi de poezie limpede. 
Cine este  în epicentru cade primul, cei de la margine 
se uită, dau din picioare 
Să n‑alunece în groapă, cine se află în epicentru va 

striga din adâncuri, 
De ce , Doamne, eu sunt alesul? De ce , Doamne? 
De ce? 

IV.
Bucuria de a te trezi la miezul nopţii, în miez de 
zi, 
De a scrie versuri pe care nu le citeşte nici orbul 

cu sensibilitatea în deşte.
Sihastru nu sunt, nici sfânt, poate nebun, raiul e 

doar  o coală de hârtie, 
Vor înflori în curând grădinile‑n cer, morţii 

blânzi din pământ.
Rolul meu este de a mă interpreta pe 

mine, după lectura Comediei Divine, 
Eu îmi scriu textul, regizorul sunt 

eu şi, uneori, se amestecă şi Dumnezeu,
Dar , din nefericire, spectacolul este mereu întrerupt 
de exclamaţiile unui surd, 
Ori poate că eu nu înţeleg surzenia lui, care‑i tot darul 
Demiurgului.

V. 
Când mă voi teme, când voi ajunge la termen, 
Când cerneala din stilou se va cerne ca o cenuşă 
uscată, 
Când coala va rămâne curată, când voi privi  în gol, 
Când voi desena cheia sol, fără să mai urmeze o notă, 
Când tăcerea va deveni bigotă, atunci, moarte a mea, 
să apari
În splendoare, cu ochii de jar, cu sânii dezveliţi, cu 
părul despletit
şi vom pleca împreună, îndrăgostiţi. 

VI.
Ar trebui să fiu foarte trist, ca să pot asculta un disc, 
O muzică, aşa, un Beethoven, în urechea mea stângă 
chiuie un ren, 
Ar trebui să deschid o fereastră ca să v‑ascult pe 
Dumneavoastră, 
Pasăre Măiastră. 
Oare cât se vor împiedica‑n balamale, în belciuge în 
yale, 
Solfegiile siderale? 
Eu nu cred în muzica pe care‑o consumă
Auriculul Dvs. ca pe‑o legumă. 
Dumneavoastră aşteptaţi când sunteţi trişti
s‑auziţi în rai ţopăit de artişti? 
Vă spun , totuşi, că pe domnul Beethoven
l‑am întâlnit mult mai sus,pe planeta Epsilon.

Fotografii de la sfârşitul lumii
Nimic nu se naşte în carne,
chiar dacă ochii slabi văd altfel. Cel care
va plânge se va bucura de plânsul lui
şi se va face îmblânzitor de păsări. Iar acela care
râde nu se va folosi de râsul lui, căci nimic
nu se naşte din bucurie, chiar dacă cei mici
o fugăresc toată ziua! 

Nimic nu se mişcă în carne. Nici viermele orb
nu mişcă în carne, chiar dacă ochii slabi 
văd altfel. 

Noi nu suntem în carne. Dacă am fi în carne,
dragostea de Domnul ne‑ar mistui ca un foc vesel
de vreascuri şi n‑ar rămâne nimic 
şi dragostea de Domnul ar rătăci singură pe străzi
ca o sete mistuitoare căutând pe cineva!

Nici sfârşitul lumii nu vine în carne, chiar dacă 
ochii slabi văd gunoieri cum deşartă 
pe străzi tomberoane de narcise mirosind 
a ţărână. Mulţi nu ştiu asta, dar
sfârşitul lumii a fost deja de câteva ori.

Spitalul de‑apoi
Doamne, trimite tu îngerul Tău să ne dea cheia!
Şi dacă are multe de lucrat îngerul Tău
şi‑i e peste poate să ajungă la noi la masă,
trimite Tu unul de‑al Tău să ne dea cheia!
Şi dacă toţi ai Tăi ară şi seamănă şi treieră
şi nu pot veni la noi la masă,
trimite Tu cîinele Tău să ne dea cheia! 

Ne vom împrieteni cu el şi‑l vom ospăta şi
ne vom bucura că ne‑ai trimis cu el cheia 
de la uşa spitalului în care se plimbă halate pustii
şi nesfîrşite medicamente se înghit singure,
fără să ceară voie nimănui.

De la uşa spitalului în care sufletul
se curăţă singur, cu pleoapele lui...
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Vremea animalelor înţelese
Sînt unii care adoră femei îngrozitor de grase şi
cumplit de urîte. Nu e, aşadar, ca şi cum eu
n‑aş putea să‑mi respect nebunia. Un fel de 
patimă s‑a întins: fiecare hrăneşte ceva. 
Porumbeii din parcuri, maimuţa la zoo,
vrăbii pe mese, cîini la oricare colţ. Nu e
ca şi cum eu n‑aş hrăni pe nimeni. După ziua
hămăitului şi‑a faptelor, a venit vremea
statului la masă. Brrr!, fac după un
pahar de apă rece, dumnezeiască, iar tenia mea
fornăie înăuntru ca un cal adăpîndu‑se
după ce‑a deşirat toată ziua nori sub arşiţă.
Tenia mea dumnezeiască, animalul pe care 
toţi vor să‑l omoare şi el mi se plînge mie
prin pielea burţii ca o fereastră năclăită 
de cenuşă! De cînd am vorbit despre ea,
nu‑mi dă nimeni nimic de băut. Oamenii sînt slabi şi
nu suportă să afle că un şarpe orb bea la masă cu ei.

Dar e bine aşa...
E ca şi cum aş fi eu singurul care ştie
că vremea animalelor înţelese a trecut demult.

Alo 
am vorbit cu mama azi‑noapte.

„alo! alo!”, a spus şi‑apoi m‑a ascultat într‑o tăcere 
metalică.

i‑am povestit înfrigurat ultimii treizeci de ani
fără ea ca şi cînd ar fi fost o sărbătoare continuă
şi fiecare înfrîngere o invitaţie la bal.

„alo! alo!” a spus şi‑a început să 
plîngă ca un copil prost. am alinat‑o
povestindu‑i două fotografii uzate din care o ştiu
nepoţii ei. i‑am explicat cum a fost prima zi
de şcoală. cum am înfiat primul cîine vagabond.
cum mă strîngeau pantofii noi la prima nuntă. 

„alo!” a spus şi s‑a închis.

mamă ai tăi au uitat că locurile de veci
pe pămînt se plătesc o dată la treizeci de ani. sau
n‑au numărat anii cu grijă. bref, nu mai ai loc pe 
pămînt. 

să mă mai suni din senin
chiar dacă telefonul e vechi şi legătura proastă.

Consumaţia costă
Acasă e un şir de silozuri prin care aleargă
hamali în şomaj. Sînt unghere în care se moare de 
somn.
Acasă am cărţi în care ţopăie dragostea pînă o înjură 
vecinii.
Trec fete pe role, cu ţigări parfumate,
luînd în unghii peretele crud.

Acasă ţin cu chirie un mort: sînt nebun după ochii 
lui de copil. Cerşeşte prin baie în zilele cînd mi‑e rău.
‑Fetelor, urlă el, cu ochiul de copil prin vizor,
în posteritate intră doar clienţii localului şi consumaţia 
costă!

Locul tău din ceruri

Dacă te cheamă poetul să bei toată noaptea cu el 
vodcă ieftină şi se plînge de toate şi‑ţi îndrugă toată 
noaptea nimicuri
şi tu stai cu el şi asculţi toată noaptea nimicurile lui, 
să ştii
că ai locul tău în ceruri, cu numele tău scris pe el!

Dacă poetul acela e ratat, amărît, dacă nici copiii lui 
nu‑l iubesc
şi numai tu asculţi, o noapte întreagă, nimicurile 
acelea,
atunci locul tău din ceruri, cu numele tău scris pe el, 
e de două ori mai lat şi îmbrăcat în catifea!

Iar dacă cinsteşti masa nimicurilor de‑o noapte cu un 
vin bun
şi‑o lumînare, locul tău din ceruri, cu numele tău scris 
pe el,
se face o cămăruţă cu aşternuturi curate, cu vedere 
la mare 
şi muşcate vii peste tot. 

Şi vine Dumnezeu dimineaţa la tine cu o chisea de 
argint în mînă.

„Eu sînt Cuvîntul, v‑am tot spus. Şi: Tu ţine ascunse 
cuvintele
şi pecetluieşte cartea pînă la sfîrşitul vremii. Şi, încă:
Cine nu va asculta cuvintele Mele, aceluia îi voi cere 
socoteală. 

Nimic n‑aţi înţeles din toate astea dar tu, pentru că ai 
înţeles
cît unghia, ai aici gem de gutui făcut de mîiinile mele. 
Poftă
bună şi bună să‑ţi fie dimineaţa!”

Aşa să ştii: în fiecare poet mititel care‑ţi îndrugă toată 
noaptea
nimicuri stă Dumnezeu la pîndă, gata să‑ţi întindă
chiseaua cu gem de gutui pus de El însuşi, din livezile 
ceriului,
unde nu e întristare şi gutuile cresc singure.

Q
Buna nu cunoştea litera Q. Buna 
a cunoscut litera K pentru că a fost o dată 
la mai mult de douăzeci de kilometri
de casă dar litera Q n‑a cunoscut‑o. Litera
Q e imposibilă deşi seamănă vag cu faţa bunicii, 
cu năframa înnodată sub bărbie. Buna a ţinut 
lumea în braţe ani întregi dar a citit o singură carte – 
o Biblie mare, de o sută de ani,
în care litera Q nu apărea niciodată. 

Cred că, dacă aş citi acum litera Q, 
n‑aş mai putea ţine în braţe nimic,
nici măcar un cîine plouat, nici măcar o femeie minţită 
de viaţă. Aş fi un străin într‑o poveste străină. Oricum,
am inventat pentru tine un milion de ani şi
atît te‑am iubit, prin Qatar, prin Quebec şi prin Quito
încît mi‑aduc aminte de buna. „Adriene,
tu eşti ficior fain, ai de grijă cu fomeile di la oraş, că‑s
curve şî nu vreu decît să‑ţi mînînce vlaga!” 

Să mă ierţi, aşadar, 
dacă mă arăt dinainte‑ţi ca un q mic de mînă sfrijit şi
nu mai ştiu scrie decît poeme cu dinţi.

Beţie
Cînd bem noi, inima se opreşte şi tremură.
Privirea Marelui Dement Alb
se pogoară asupra noastră ca o culoare necunoscută
care nu schimbă nimic şi nu tulbură vinul.

Cînd bem noi, inima e un cimitir de copii. Se merge 
greu
de la o masă la alta. Nu răzbim să străbatem
podeaua dintre mese. Fiecare
e un dumnezeu sinucigaş, singur la masă.

Inimile noastre se muşcă una pe alta
şi ne simţim în ele ca într‑o casă în flăcări!
Sîngele fierbe pe buze şi cere răgaz.
Nu i‑l dăm. Nu‑l merită. Nu iertăm
şi nu cerem iertare. Sărutăm moartea pe dinţi. Ea
ne primeşte la sîn şi ne cîntă un cîntec de leagăn
pentru orbi. 

Cînd bem noi, rîdem ca o haită de lupi înaintea 
prăzii. Ca o haită de lupi rîdem noi, 
ca o haită de îngeri,

ca o haită care va prinde şi ziua de mîine.

Muza orală
Tot întunericul e în mine şi, cînd îl dau afară,
iese lumină. Locuieşte moartea în mine. 
Şi, cînd o scuip din mine,
ies prunci desculţi alergînd un viţel prin livadă.
Sînt toate crîşmele lumii în mine, prin care
bîntuie întristaţii şi setea. Nu iese unul afară!

Prin ferestruica cele mai amărîte crîşme,
iese din mine o singură ramură,
pe care se caţără în lume Ana Curvestit.

Inima mea scîrţîie atît de tare încît o aud 
vecinii,
spune ea lumii. La blocul galben din 
capitală,
se anunţă inundaţii catastrofale. 
Toată viaţa am vrut
să fiu o muză orală, spune ea. 
Am să‑mi fac
o statuie în sufletul meu, 
spune ea. 

Toate trenurile lumii aleargă 
prin mine şi, 
cînd deschid uşa, iese un 
ceferist,
care se adresează distinsei 
adunări ca un tată iubitor, 
frămîntîndu‑şi chipiul în mîini: 

N‑avem trenuri spre Nirvana. 
Sînt trenuri care duc la Dorohoi,
la Beclean, la Giurgiu dacă vreţi.

Amnezia
Mă mut în amneziile tale. Acolo e cald ca
la mama acasă şi se ţin cursuri de balet. E o 
planetă întreagă acolo şi sînt tribune pustii
pe care îţi poţi rupe genunchii cerşind lapte
şi milă. Înăuntru se vinde sîngele meu
la tutungerii, îl fumează femei purtînd
cordeluţe roşii în păr şi vor să se lase. Intru
trîntind uşile în amneziile tale unde furia
spală podelele şi n‑are nimic de zis. 
E posibil să mănînci un covrig
păstrîndu‑i gaura intactă. În
amneziile tale, orice femeie lepădată şi neiubită
îl poartă în pîntece pe Mesia. 
În amneziile tale, se ţin
petreceri la care mesenii scuipă în lumînări. 

Mă mut în amneziile tale. Acolo, 
gramatica limbii române are statui peste tot
şi oamenii atît se iubesc încît e plină
ţara de ţuică.

A nu se dărui femeilor!
O femeie poate construi o casă dintr‑o singură
cărămidă. De‑aceea nu se dăruiesc femeilor cărămizi:
ar da faliment industria de construcţii.

O femeie poate întemeia o ţară cu popor
fericit pe un fir de nisip. De‑aceea nu se dăruiesc
femeilor fire de nisip: nu s‑ar găsi destui regi
pentru toate ţările.

O femeie îl poate rescrie pe Dumnezeu cu un pix.
De‑aceea nu se dăruiesc femeilor pixuri: 
tot ce ştim noi ar fi invers. Trupul s‑ar duce la cer
şi sufletul în pămînt, unde ar fi fericit
ca un cuţit de măcelărie căruia i se face milă.

Şurubelniţa din vis
Cînd s‑a întors odată acasă, Profetul popular
s‑a găsit mort în pat. A luat din vis 
o şurubelniţă lăsată acolo demult şi 
s‑a ostenit desfăcîndu‑se în cele ce erau de desfăcut. 
S‑a 
desfăcut pe sine ca unul care şi‑ar demonta bicicleta
la beţie şi a dat nume părţilor sale. A spus rotulei 
rotulă
şi pleurei pleură. Fiecăreia după numele ei. În bună 
rînduială şi la vreme. A avut o mirare cînd a ajuns 
la inimă. Inima era prea mare şi nu a avut cui se plînge.
Cînd te întorci singur şi te găseşti mort în pat
nu ai cui să te plîngi. 

A ajuns la palme, a văzut 
că semănau cu palmele tatălui său şi miroseau la fel. 
Trecînd de la unul la altul, mirosul palmelor părinteşti
s‑a aşezat pe şurubelniţă şi mai este şi astăzi acolo.

Tratat de ofilire
În adîncul casei sale, unde sînt lumînări
din care lumina se pogoară în lume cînd pofteşte ea,
Profetul Popular a descoperit că fiecare floare
se ofileşte în felul ei: unele au nevoie de timp,
altele au nevoie de aer, altele de căldură. A studiat
ofilirea în toate formele şi etapele ei şi a tras concluzii
pe care nu le‑a lăsat scrise. 

„Bucură‑te de floarea care se va ofili!”

Atît a lăsat scris...



10

nr. 167-168 ► Mai-Iunie 2013

P R O Z Ă

Sunt la sală şi trag de fiare. De două ori pe 
săptămână exersez ca să‑mi menţin forma fizică. Una că 
ne obligă regulamentul. Alta, că în Poliţie e ca în Sănătate: 
important e să previi. N‑am încă burtă, dar nici să aştept, 
cu braţele încrucişate, ca să‑mi apară. Şi, lucru deloc de 
neglijat, sala e a Ministerului şi avem accesul gratuit.

Lângă trade‑mill‑ul meu, covorul rulant pe care alerg 
în pantă, asudă şeful Ninei, de la Centrul de Calcul. Ne 
salutăm, schimbăm câteva vorbe gâfâite. E un bărbat bine 
legat, la vreo 40 ani, cu un păr des, tuns perie. Câteva 
spice albe depun mărturie despre termenele scurte şi 
proiectele care n‑au mers din prima. Maiorul Radu 
Greceanu e un şef respectat şi totodată foarte exigent. Aşa 
mi l‑a descris Nina. 

Alergăm în pantă, cale de vreo 300 calorii, fiecare pe 
covorul lui, până când îmi vine o idee. Îi spun povestea cu 
Silviu. Toată. Cu el, cu intersecţia de la Băneasa pe care 
moare să o dirijeze, cu versiunea Beta pentru japonezi, cu 
şeful lor şi cu Maria, cum a avut el un şoc atunci când i‑a 
găsit îmbârligaţi, cu pastilele pe care le ia ca să n‑o ia, şi 
mai mult, razna. 

– Domnu’ maior, credeţi că se poate face ceva cu el? 
Din câte mi‑a povestit, e un geniu în domeniul IT. Dacă 
nu era mizeria asta sentimentală, ar fi ajuns departe.

– Aşa pare, Victoraş. Şi, te‑am mai rugat, aici îmi spui 
Radu, îţi spun Victoraş. Gradele rămân acolo, la birou 
sau în timpul serviciului. S‑ar potrivi la noi, la Serviciul 
de computerizare a intersecţiilor. Dar ce să fac cu el, dacă 
mintea lui e dusă?

– Poate nu e dusă de tot. Ce‑ar fi să‑l încercaţi, 
pardon, să‑l încerci? Să‑i dai o şansă. Cine ştie?

– Adu‑l la noi într‑o zi în care eşti în tura de 
după‑amiază. Nu‑i spune nimic, să nu‑şi facă iluzii. 
Şi nici tu să nu‑ţi faci: chiar dacă ne‑ar fi de folos, în 
situaţia lui trebuie să merg până la ministru ca să obţin o 
eventuală aprobare.

Azi sunt în tura de după‑amiază. Aseară am sunat 
la numărul lăsat de Silviu. Mi‑a răspuns mama lui. I‑am 
explicat că vreau să‑l duc să vadă nişte aplicaţii la noi, la 
Centrul de calcul. Să‑şi ia medicamentele şi să mă aştepte 
în faţa blocului la ora 9. Bucuroasă, maică‑sa mi‑a dat 
adresa. Apoi am vorbit cu Silviu. 

– Lasă intersecţia, nu e nimic nou cu ea. Vreau doar 
să‑ţi arăt ce fac ai noştri, la Centrul de Calcul. Şi, ai grijă, 
să uiţi de ăia 50 lei cu care îl mituiai pe Vasilescu ca să te 
lase să dirijezi la Băneasa.

L‑am sunat şi pe maiorul Greceanu. I‑am spus că 
vin, a doua zi, cu Silviu. Am pregătit‑o şi pe Nina, să fie 
pe fază.

Pe tot drumul din Crângaşi până în centru, Silviu a 
fost apatic. Îmi răspundea cam în doru‑lelii. Părea tuflit 
de medicamente. Dezamăgit că nu mergem în intersecţia 
dragă lui. 

Am făcut prezentările. Nina, maiorul Radu Greceanu, 
Silviu Slavu. Slavu era numele de familie al lui Silviu. Nina 
l‑a întrebat de after‑shave. Habar n‑avea – i‑l cumpărase 

maică‑sa. Probabil că tot ea îl îmbrăcase cu blugi noi, 
helancă asortată şi o geacă îmblănită. 

Până să ajungem în sala programatorilor, maiorul l‑a 
atras şi el în discuţii lumeşti. Silviu răspundea apatic, 
dar era clar că nu era străin de niciun eveniment, niciun 
domeniu prin care îl plimba Radu Greceanu. Guvernarea? 
E neroadă, e coruptă, dar e necesară. Democraţia nu 
exclude reguli, taxe şi infrastructură. De aceea statul e 
necesar, doar n‑o să ne întoarcem la comuna primitivă. 
Cu Uniunea europeană şi FMI‑ul la pândă, guvernarea 
face ea prostii, dar nu atât de multe câte ar putea face 
în lipsa acestor organisme. Şcoala? E încă tare, nu s‑a 
dus chiar de tot de râpă. Cine vrea să înveţe, învaţă. Ar 
fi ajuns el la faza pe ţară a Olimpiadei de matematică, ba 
chiar şi la barajul pentru Internaţională, dacă nu învăţa?

Când am intrat în sala calculatoarelor, l‑am pierdut. 
Puteai să‑l întrebi orice, n‑ar fi răspuns. Şi‑a lipit 
ochii de un ecran uriaş pe care era simulată, dinamic, 
intersecţia de la Bucur Obor. Maşinuţele care veneau din 
toate direcţiile, se roteau în sensul giratoriu sau stăteau 
cuminţi la semafoare, i‑au luat ochii. Nu mai aveam cu 
cine discuta. Am tăcut cu toţii. După circa cinci minute, 
Silviu a arătat cu degetul, pe ecran, şirul de maşini care 
vira dinspre Calea Moşilor spre Ştefan cel Mare şi ne‑a 
spus:

– Pe timpul ăsta trebuie alocate încă 15 secunde. 
Tăiaţi câte cinci secunde de la tramvaiul care merge spre 
Colentina, de la virajul la stânga Colentina – Mihai Bravu 
şi de la tramvaiul 1, pe sensul Ştefan cel Mare – Mihai 
Bravu. Câte maşini trec acum pe oră, presupunând trafic 
maxim pe toate direcţiile?

– 560, i‑a răspuns un programator, un ochelarist 
slăbănog care şi‑a scos nasul dintr‑un PC. Vezi că apare 
afişată în colţul din dreapta‑sus.

– Dacă modificăm cum am propus, ajungem la 800.
Se animase dintr‑odată. Modificăm – de parcă era 

deja în echipa care simula intersecţia ca să optimizeze 
fluxurile de maşini. Ajungem la 800 – de parcă era 
de‑ajuns ca să pocnească din degete şi toate maşinile 
acelea, başca tramvaiele, să se mişte cum voia el.

Maiorul a făcut un semn. Programatorul a tras 
un scaun lângă al său. A mutat tastatura în dreptul 
lui Silviu, a orientat monitorul PC‑ului astfel încât să‑l 
poată vedea amândoi. Noi ne‑am postat în spatele lor. 
Nu vedeam prea bine ce era pe monitorul calculatorului, 
ce schimbări făcea Silviu în program. Uşurinţa cu care 
opera dădea impresia că era programul lui, un program la 
care lucrase săptămâni sau luni de‑a rândul. În schimb, 
puteam urmări ce se întâmpla pe ecranul mare. În câteva 
minute aveam să vedem că, într‑adevăr, circulaţia de la 
Bucur Obor se fluidizase. În dreapta‑sus, în loc de 560, 
apărea acum 804.

Maşinuţe! Tractoraşe! Mari cât nişte bastonaşe! Ca în 
bancul cu Bulă, care numai asta avea în minte, bănuiam 
că ele se mişcau mai întâi în neuronii lui Silviu înainte 
de a se încolona, ordonat, ca pe nişte sinapse, pe arterele 

intersecţiei de la Bucur Obor. Şi m‑am gândit – fără să‑mi 
dau seama, la început, de ce – la Dumnezeu. Cum rostuise 
El totul: şi Pământul, şi apele, şi plantele, şi animalele, 
şi omul. Cu bune şi rele. Cum spusese El Pământului 
să rodească. Şi pământul – rodise. Dar tot Pământul se 
mai cutremura sau mai scotea foc şi pară. Cum animalele 
se hrăneau liniştite cu plante sau cu alte animale mai 
mici. Şi cum omul se hrănea cu plante. Sau cu animale. 
Şi cum, uneori, se mai întâmpla şi invers: omul devenea 
pradă pentru animale. Ba, oamenii se mai mâncau şi 
între ei. Lucrul ăsta nu cred că venea de la Dumnezeu. 
Era un amănunt care probabil îi scăpase. Poate că era 
mai bine să nu se fi odihnit în a şaptea zi. Să fi lucrat pe 
detalii. Să fi rezolvat anomaliile şi contradicţiile: vulcanii, 
cutremurele, inundaţiile, epidemiile în masă şi, de ce nu, 
congestionarea traficului în intersecţii. Dacă nu în toate, 
măcar în cele mari.

Dar, precis că Dumnezeu s‑o fi gândit aşa: dacă 
rezolv şi chestiunile astea, Omul ce‑o să mai facă? O să se 
plictisească, o să trândăvească. O să mănânce, o să bea 
toată ziua şi o să facă dragoste toată noaptea. Mintea o 
să‑i lâncezească. N‑o să mai descopere nimic. De ce să‑i 
dau focul mură‑n gură? Lasă să‑l descopere singur. De 
ce să stârpesc, Eu, epidemiile? Lasă să descopere singur 
vaccinul potrivit. O să‑i trebuiască, după caz, patru 
milioane de ani, sau patru milioane şi ceva. Şi ce dacă? 
Eu îl fac pentru eternitate, ce contează că va lucra câteva 
sute sau zeci de ani ca să inventeze, de exemplu, seringa. 
Sau săpunul. Sau timpii optimi pentru intersecţia 
semaforizată de la Bucur Obor.

Asta era. Dumnezeu îşi delegase o mare parte din 
atribuţii. În mod voit nu rezolvase detaliile. Tot ce făcea 
în astfel de situaţii era să aleagă pe cineva care să‑şi bată 
capul cu o anume problemă. Nu ştiu dacă îl şi dota în mod 
special pe acel cineva. Poate că rolul Lui se rezuma doar 
la a‑i da ideea sau doar la a‑i insufla credinţa că poate 
să rezolve acea problemă. Băieţii aştia care mişcau biţii 
în calculator sau maşinuţele pe ecranul simulatorului 
erau, fără îndoială, aleşii Domnului. El n‑a inventat 
automobilul, dar nici nu s‑a opus. I‑a spus omului să se 
înmulţească fără măsură, dar nu i‑a spus să umple întreg 
Pământul cu drăciile acelea pe patru roţi, care mai scot şi 
fum. “Aha, te sufoci, nu mai ai loc de ele? Păi, atunci, nu 
veni la mine. Nu te mai ruga la mine şi la toţi sfinţii când 
întârzii la serviciu. Nu te mai plânge că propria ta invenţie 
poluează. Că te omoară cu zile, laolaltă cu alte creaţii ale 
Mele: plantele, animalele, atmosfera. Fă ceva! Poluează – 
redu poluarea! Pune filtre, fă‑le electrice, te priveşte! 
Blochează circulaţia în intersecţii? Optimizează! N‑am 
inventat Eu calculatorul, dar, dacă tot ai făcut asta pe 
cont propriu, pune‑l la treabă. Fă un program, analizează, 
simulează – mă rog, nu aştepta totul de la Mine. Tot ce 
pot Eu să fac e să aprob categoria asta de programatori, 
de IT‑işti şi să le dau ceva din harul Meu. O să fie nişte 
complicaţii cu ei, imediat se vor crede Dumnezeu. Dar 
trebuie să ne asumăm riscurile. Eu am fost responsabil 

Laurenţiu Orăşanu

Planuri înclinate  
spre recuperare

Din Jurnalul unui agent 
de circulaţie

(fragment)
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Prinde fructul, îl priveşte, îl depărtează, îl apropie, 
îl aşează la loc. Se depărtează puţin, apoi se‑ntoarce şi 
ia fructul în mână. Îl priveşte o clipă, apoi aşa, ca din 
întâmplare întreabă: 

‑ Da’ mai mari n‑aveţi?
‑ Da’ nu‑s destul de mari, mamaie? Îl iei ca să‑l 

mănânci sau să‑l pui în vitrină?
Îl aşează la loc şi se depărtează. Face câţiva paşi şi 

se‑apropie de altă tarabă. Ia fructul în mână şi‑l priveşte, 
depărtându‑l uşor. 

‑ Auzi, îl iei ca să‑l mănânci sau ca să‑l pictezi?
‑ Da’ nu‑i prea mic?
‑ La preţu’ ăsta? Fugi de‑aici! Un’ mai vezi aşa mari 

la preţu’ ăsta?
Se depărtează tăcută strângând într‑o mână o plasă 

veche, decolorată în care se conturează forma unei mici 
franzele. Dă roată tarabelor, priveşte mai de‑aproape, 
mai de departe marfa, neîncumetându‑se să ceară.

‑ Auzi, mamaie, ai mai fost pe‑aici. Ţi‑am spus că 
n‑am mai mari. 

Se depărtează tremurând speriată de vocea uşor 
baritonală a vânzătorului. Încearcă să grăbească pasul, 
dar calea‑i este tăiată de doi copilandrii care se hârjonesc. 
Se opreşte. Mă opresc şi eu. Se sprijină de colţul unei 
tarabe, apoi încearcă să apuce un fruct căzut lângă ea. 

‑ Lasă‑l acolo că‑l ridic eu, spuse autoritar 
precupeaţa.

‑ Cu cât dai kilu’?
‑ Vrei să cumperi sau…numa’ aşa, mă‑ntrebi?
‑ Cumpăr, cumpăr, da’ cu cât îl dai?

‑ Cincisprezece lei e kilu’. Iei mai mult, mai scad.
Dă din cap şi se‑ntoarce. Mă apropii de vânzătoare 

şi‑o rog: 
‑ Cântăreşte‑mi, te rog, două kilograme.
‑ De‑astea mai mari, da?
‑ Da, da îi răspund mecanic urmărind trenciul 

vişiniu care se depărta încet. Iau repede plasa cu mere 
şi grăbesc pasul. O ajung. Încet, îi pun mâna pe umăr:

‑ Doamnă, v‑aţi uitat plasa lângă tarabă.
Mă priveşte mirată, cu ochii umezi şi, clipind 

des, încearcă să se opună: 
‑ Nu, nu nu‑i a mea, nu, nu…
‑ Ba da, zic. Aţi uitat‑o lângă standul cu 

mere, ia amintiţi‑vă.
Îi pun repede plasa cu cele două kilograme 

de mere în mână şi o iau la fugă fără să mă mai 
uit înapoi. Alerg, alerg aşa cum n‑am mai făcut‑o 
din adolescenţă, din anii în care…

Ajung târziu acasă, iar mama, grijulie, 
supărată mă şi ia‑n primire: 

‑ Doamne, ce m‑ai speriat! Unde ai întârziat 
atâta? Te‑a căutat Victor, dă‑i un telefon!

‑ Ştii, m‑am întâlnit cu doamna D, ţi‑o aminteşti, nu? 
Profesoara mea de limba română. Era la cumpărături, în 
piaţă.

‑ Te‑a recunoscut?
‑ O, da, am mai sporovăit de una, de alta…
‑ O fi în vârstă acum. Şi cu pensia aia a lor de nimic…

Măcar de i‑ar fi trăit băiatul acela pe care‑l înfiase! Ce 
soartă a avut şi ea!

‑ Lasă, mamă, nu te mai gândi. O duce bine, e 
aproape la fel de frumoasă şi vioaie cum o ştii. De ce te 
amărăşti tu acum?

Intru în baie şi mă privesc în oglindă: parcă nu‑i 
chipul meu. Încerc să‑mi descopăr obrajii, buzele, dar 

îmi apar degetele doamnei D sucind şi răsucind mărul, 
apropiindu‑l, depărtându‑l, aşezându‑l la loc, luând 

altul, trecându‑l dintr‑o mână‑ntr‑alta, 
depărtându‑se şi iar 

apropiindu‑se, 
întorcându‑se, 

privind fructele, 
luând …

O MÂNÃ, O PRIVIRE
Magdalena Orghidan

cu ordinea iniţială. Acum e rândul tău, Omule, să o 
menţii sau să faci ordine în dezordinea pe care singur ai 
produs‑o. Înjură‑i pe IT‑işti, dar preţuieşte‑i. Nimic fără 
Dumnezeu, dar şi nimic fără IT‑işti!”

Maiorul Greceanu ne‑a întrerupt din visare. Şi pe 
mine, şi pe Silviu. Nina nu ştiu dacă visa sau nu. Ne‑a 
luat, pe toţi, la el în birou.

Silviu a dat să se aşeze pe fotoliul maiorului, în faţa 
laptopului, dar şeful i‑a arătat, cu un gest ferm, un scaun 
de la masa perpendiculară pe birou. La masa aceea ne‑am 
aşezat şi eu, şi Nina, şi Silviu. El – dezamăgit şi resemnat 
că va fi departe de prietenul lui drag. Singurul prieten 
care nu‑l dezamăgise niciodată. Calculatorul. 

Secretara a adus cafele. Ceai de plante pentru Silviu.
– Domnule Slavu, dacă‑mi dai voie, Silviu. Ai văzut 

cam ce facem noi aici. Ţi‑a plăcut? l‑a întrebat maiorul.
– Sigur că da. Programe parametrizate, calculatoare 

rapide, de ultimă generaţie. Tehnologie de vârf. Să tot 
lucrezi în astfel de condiţii! Eu am un Compacq vechi de 
cinci ani.

– Păi, atunci de ce să‑ţi pierzi timpul în intersecţia 
de la Băneasa?

Silviu s‑a înroşit la faţă. S‑a uitat cam acuzator spre 
mine, ca şi cum m‑ar fi mustrat: De ce le‑ai spus? Eu am 
dat din cap, ca şi cum l‑aş fi aprobat pe maior.

– Frig, ploaie sau ninsoare, zgomot. Vrei să surzeşti?
– Nu, nu vreau să surzesc, asta ar mai lipsi. Şi‑aşa 

îmi umblă doctorii şi piticii prin cap, glumi Silviu. Dar să 
ştiţi că lui domnu’ Vasilescu nu‑i dădeam întotdeauna 50 
lei ca să mă lase să dirijez. Doar când aveam.

Hait! Maiorul mă privi tăios: pe‑asta cu 50 de lei nu 
mi‑ai spus‑o, Chioaşcă! Sunt convins că spusese în gând 
Chioaşcă, nu Victor sau Victoraş. 

Poate că tocmai când scotea din subconştient pactul 
cu Vasilescu, pact pe care îl rugasem să‑l ţină secret, 
tocmai atunci, în ultima clipă, autocontrolul lui Silviu 
funcţionase cumva. Îşi dăduse seama că nu trebuia să 
spună lucrul ăsta, aşa că atenuase cu „nu întotdeauna”. 
Aici era toată problema: pe cât autocontrol te puteai baza 
la Silviu?

– Îmi place că ai simţul umorului. Mi‑a povestit 
domnul Chioaşcă ce ţi s‑a întâmplat. Mă rog, nu chiar 
tot! Ai fi de acord să vedem ce‑i cu piticii aceia? Să mergi 
cu domnişoara Nina la Spitalul Militar? După aceea, după 
ce vedem ce spun medicii de acolo, mai vorbim. Dar, să ne 
înţelegem, deocamdată nu‑ţi promit nimic.

Maiorul şi‑a rotit privirea de la unul la altul. Am dat 

fiecare din cap, a aprobare. Mi s‑a părut chiar că Silviu, 
care se blegise de când fusese luat de la simulator, se 
înviorase din nou. 

 – Atunci aşa facem. Domnişoară Nina, asta e sarcina 
dumitale de serviciu. Ai două săptămâni pentru asta. 
Silviu, să nu‑i ieşi din vorbă, îl ameninţă el în glumă. Cu 
femeile nu‑i de glumit.

Nu cred că trebuia să‑i spună asta tocmai lui Silviu. 
Nu de la o femeie i se trăgea? Dacă n‑ar fi fost povestea 
cu Maria, în urma căreia el o luase razna, maiorul l‑ar fi 
angajat imediat. Era clar că nu găsea prea mulţi atât de 
buni ca el.

Dar ştiu că e greu să‑ţi cumpăneşti mereu vorbele şi 
să nu laşi să‑ţi scape vreun porumbel. Important e să nu 
dai drumul la un întreg stol. Nu de păsărele ducea lipsă 
Silviu.

Nina a plecat cu Silviu, ca să‑i facă turul Centrului 
de Calcul. Maiorul mi‑a făcut semn să rămân. Nu i‑am 
dat timp ca să mă întrebe de Vasilescu. L‑am tras spre 
chestiunea pentru care venisem.

– E bun? Mi‑a dat impresia că programele astea n‑au 
nicio taină pentru el.

– E foarte bun, Victore. Dar o taină, una mică, tot 
n‑a ştiut. Am pregătit o mică regie cu Titi – programatorul 
lângă care a stat. Înainte de a veni voi, am modificat 
parametrii optimi ai aplicaţiei, scăzând astfel numărul 
total de maşini la 560. Am vrut să vedem dacă omul tău 
ştie să‑l aducă înapoi spre 800, spre optim. L‑a adus, 
asta‑i cea mai bună dovadă că se pricepe. Şi, să ştii, nu 
e uşor, aşa, din prima, să te bagi în maţele unui program 
la care n‑ai lucrat şi să fii în stare să‑l modifici. Şi încă 
în bine.

– Înseamnă că îl băgaţi în porţie, îi daţi grad şi armă 
şi îl duceţi la trageri? am glumit.

– Angajat civil sună chiar aşa rău? Nu poate lucra 
aici dacă nu suntem siguri că e în controlul minţii sale 
minunate. Ai văzut filmul cu Rusell Crowe, nu? Dacă 
nu e sănătos, ne poate face nouă probleme, dar ar fi rău 
şi pentru el. Femeia aceea, Maria, a fost doar o parte a 
poveştii. Pasiunea lui năucă pentru tehnică e cealaltă 
parte. Nu vreau să risc să‑l îmbolnăvesc mai rău. Aştept 
să văd ce verdict dau medicii. Dacă e pozitiv, dacă e 
tratabil, abia atunci îi fac raport de angajare. Altceva. Şi 
te asigur că rămâne între noi. Aşa‑i că i‑ai spus să nu 
pomenească de târgul lui cu Vasilescu? Dar mie de ce nu 
mi‑ai spus?

Am recunoscut, ruşinat.

– Nu am vrut să‑i produc necazuri unui coleg. Mă 
iertaţi, noi, subalternii nu prea avem încredere în pixul 
şefilor. Cine ştie ce mutare stă acolo. 

– Aşa m‑am gândit şi eu. Fii fără grijă, eu semnez 
cu pixul specificaţii, ordine de plată, avize de punere în 
funcţiune. Foarte rar semnez mutări. Mai mult la cerere. 
Dar să‑l lăsăm pe Vasilescu şi să revenim la Silviu. Cred 
că îţi dai seama că aici e miezul. Avea interdicţie şi totuşi 
a spus. Într‑un fel e de bine – dă pe‑afară de sinceritate. 
Dar e şi rău, autocontrolul nu‑i funcţionează. 

 – Cred că sinceritatea lui vine din reflexul de a fi 
exact, am gândit cu voce tare. Putea să spună, de exemplu: 
agentul în locul căruia am venit eu. Dar nu, el a vrut să 
fie exact, să fie lucrurile clare. L‑a numit pe Vasilescu. 
Doar în ultimul moment şi‑a dat seama că îi face rău celui 
care‑i însenina ziua contra a 50 lei. Când avea!

Nina s‑a întors, împingându‑l pe Silviu în biroul 
maiorului. Râzând şi tachinându‑l, ne dădu raportul:

– Era să‑l pierd în sala operatoarelor, la Introducere 
de date. Nu‑i aşa, Silviu, că ai fi vrut să rămâi acolo? 
Aici, cu Titi şi cu ai lui, te‑ai plictisi. Ai sta toată ziua 
cu nasul în calculator. Acolo, cu fetele, nu te‑ai plictisi 
niciodată. Ai fi regele lor. Cafea servită la birou, halate 
scurte. Nemiavorbind despre ce se ascunde în ele. Nişte 
fete minunate, aşa‑i? Nu te‑au speriat prea tare, nu?

– Eu n‑am văzut că domnişoarele aveau halate scurte, 
se ruşină Silviu. Mi‑a plăcut că băteau cam 400 semne pe 
minut, ceea ce e o medie destul de bună. Maria bătea mai 
încet, vreo 150 semne pe minut. Dar era frumoasă. Cea 
mai frumosă fată de pe Pământ. 

– Despre picioarele lor nu zici nimic? continuă Nina 
jocul.

– Le ţineau cam sus. Unele stăteau şi picior peste 
picior. Când lucrezi la calculator trebuie să reglezi 
scaunul astfel ca tălpile să fie în întregime pe podea iar la 
genunchi, picioarele să facă 90°. Altfel, forţezi articulaţiile. 
Maria le ţinea pe un postament.

Da, pe Maria o suise pe postament ca pe‑o statuie 
şi nici gând să o mai dea jos de acolo. Nu conta că o 
găsise cu picioarele ei statuare desfăcute şi oarecum la 
orizontală. Şi cu şeful lor deasupra. Făcea ce făcea Silviu 
şi o lua iar pe arătură. Îi plăcea să calce pe teren minat. 
Nu putea să nu se întoarcă la momentul în care mintea 
lui sărise în aer. 

Aş mai fi glosat pe chestia asta şi m‑aş fi dus direct 
la doctorul Freud, dar maiorul se ridicase în picioare, 
dându‑ne de înţeles că mai avea şi alte treburi de făcut. 



12

nr. 167-168 ► Mai-Iunie 2013

P R O Z Ă

*
Nicolae Preda – fiul cel mare al scriitorului:

„Îmi amintesc tăcerile lui… Era singurul om a cărui 
tăcere nu te deranja”

Amintirile mele cu tata sunt puţine şi extrem de 
intense. Îmi amintesc, de pildă, tăcerile lui… Era singurul 
om a cărui tăcere nu te deranja. Stătea lângă tine şi, 
nespunând nimic, nu te făcea să te simţi prost. Stătea 
într‑un fel anume, puternic, intens şi foarte personal. 
Stătea parcă întors cu totul spre sine… Aşa mi‑l amintesc 
cum stătea pe terasă, la Mangalia. Era doar el cu lumea 
lui. Nu mai încăpea nimeni altcineva acolo.

Ciudat lucru, oricât aş încerca să‑mi amintesc nu 
ţin minte ca prezenţa lui să mă fi stânjenit vreodată. 
Dimpotrivă, părea uneori că el se simţea stingher în 
preajma noastră. Îmi amintesc de perioada în care eu şi 
Alexandru eram bolnavi de rujeolă. Déjà depăşisem starea 
febrilă, starea de rău maxim al bolii, când în camera 
noastră a intrat tata. Nu pot să spun cum arăta. Stătea 
în dreptul uşii, neîndemânatec şi intimidat ca un copil, 
ţinând în mâna dreaptă două baloane de plastic – baloane 
din acelea oribile, intens colorate, de plajă. Le cumpărase 
probabil de la magazinul din colţ şi acum nu ştia ce să 
facă cu ele. De fapt, nu ştia ce trebuie să facă în general şi 
în astfel de situaţii un părinte. Stătea şi se uita la noi cu o 
privire pe care nu o să o uit toată viaţa. În acea zi, pentru 
prima oară, i‑am văzut teama şi miopia.

Aventura unui ceas rotund, de damă

Acum abia îmi dau seama că de fapt, în ciuda 
vârstei, nu era pregătit în niciun fel să fie tată. Nu‑l 
interesa educaţia noastră şi nu se străduia nici măcar 
să înveţe. Uneori, lăsa chiar impresia că nu‑i pasă, că şi 
dacă rămânem repetenţi nu va fi nicio problemă. Însemna 
că atâta puteam, că atâta ne ducea capul în momentul 
acela… Totuşi, când aveam vreo reuşită şcolară se arăta 
mându şi chiar bucuros. Îmi amintesc că, atunci când am 
luat premiul întâi în clasa a I‑a, gândul lui a fost să mă 
trateze ca pe un om mare… M‑a invitat la Capşa. Nu mai 
ştiu ce şi cum mi‑a zis. Îmi place să cred că s‑a uitat la 
mine cu privirea lui mioapă şi a spus uşor înveselit: „Hai, 
bă, belitule, să mâncăm ceva!”. Am fost foarte impresionat. 
Acolo, la Capşa m‑am simţit într‑o altă lume. Totul mă 
impresiona – catifeaua de pe pereţi, candelabrele cu 
ciucuri de Murano, farfuriile încălzite. Ştiu că mi‑am luat 
o cremă de legume cu crutoane şi limbă cu măsline. Mi‑a 
plăcut foarte mult mâncarea, iar tata, abia atingându‑se 
de consomeul lui, mă privea cu admiraţie că cerusem 
nişte feluri de mâncare mai deosebite… Şi eu îl priveam 
acum cu alţi ochi. Eram împreună – simţeam asta. Pentru 
prima oară simţeam că nu eram la masă cu scriitorul 
Marin Preda. Eram cu tata… La sfârşit, mi‑a făcut un dar 
– un ceas rotund şi mic, de damă. Nu ştiu de ce, chestia 
asta mi‑a tăiat tot cheful. Ceasul ăla nu era pentru mine. 

Îl cumpărase la repezeală, ca să scape de o obligaţie… 
Cred că nici nu l‑am purtat vreodată sau, în tot cazul, am 
făcut tot posibilul să scap rapid de el.

*
Fragmentar şi pe sărite, îmi amintesc multe. Îmi 

amintesc superbele seri petrecute cu Cezar Ivănescu. 
Îmi amintesc de plimbările noastre semităcute prin 
Bucureştiul vechi şi mai puţin cunoscut, din strada 
Parfumului şi Plantelor colţ cu Mântuleasa, aşa cum îmi 
amintesc de încremenirea de spaimă pe care o simţeam 
când îşi desfăcea cureaua de la pantaloni şi se pregătea 
să ne pedepsească pentru nebuniile pe care le făceam cu 
destulă perseverenţă şi inventivitate. Cel mai mult îmi 
stăruie în minte însă ziua în care, tăcut şi conspirativ, 
am privit prin crăpătura uşii cum se rade tata. Doamne, 
ce spectacol! Nu mă mai săturam să privesc gesturile 

lui aproape coregrafice, cu care deschidea clapetele 
semiautomate ale Gillette‑ul său argintat, pregătindu‑se 
pentru un ritual ce putea să dureze mai bine de o oră. 
Din acest spectacol al minuţeiei matinale, am rămas în 
memorie cu eleganţa estetă a mişcărilor şi, mai ales, cu 
dunga de amintire olfactivă a mirosului de bărbat, miros 
de uşoară transpiraţie, cu urme abia sugerate de Kent, 
whisky şi parfum Hattrick – parfum aspru şi uşor fructat, 
contopit cu multiple irizări taninate de stejar şi ambră. 

*
Nu ştiu dacă tata putea să fie tandru cu adevărat. 

Mai degrabă era uşor violent şi categoric în toate. Aşa 
scurtă cum a fost, relaţia cu el nu a fost prea grozavă. 
Nu ştiu cum se întâmpla, dar tot timpul ieşea câte o 
tragedie între noi. Ţin minte că avea un birou frumos, 
cu lucrurile aranjate în cea mai deplină ordine, cu vraful 
de hârtii, un pahar de argint în care îi plăcea să bea apă 
şi, alături, un ceas de aur, cu un cadran superb şi… un 
butonaş. Umblând la el şi jucându‑mă, nici nu mi‑am dat 
seama când l‑am stricat. În orice caz, butonaşul acela 
era fascinant, irezistibil. Cerea parcă să fie stricat… Lui 
tata nu i‑a căzut bine întâmplarea. Nu mi‑a zis nimic (nu 
m‑a certat, nu m‑a pedepsit), dar de atunci ceva s‑a rupt 
între noi – ceva ce ţine de încredere, de înţelepciune şi 
mărinimie… Ştiu că e o prostie, dar şi acum simt o mare 
şi ciudată gelozie, când mă gândesc la ceasul acela de 
aur. Şi acum am senzaţia că tata a ţinut mai mult la acel 
ceas decât la mine.

Alexandru Preda – băiatul cel mic:
Stiloul care nu a mai vrut să scrie

Se ştie că Nichita Stănescu, de exemplu, scria pe ce 
apuca, pe ce găsea la îndemână, bucăţi de hârtie, plicuri 
etc. Pentru Marin Preda acest lucru era greu de digerat. 
„Cum adică, monşer, se mira de fiecare dată când cineva 
aducea vorba, să scrii pe şerveţele? Cum vine asta? Cum 
se poate aşa ceva?” Stiloul, hârtia, cerneala, manuscrisele 
erau părţi integrante ale universului lui fără de care nu 
putea să trăiască. Este cunoscută farsa pe care i‑au 
făcut‑o unii colegi de breaslă când i‑au ascuns servieta 
în care avea un manuscris. Gluma s‑a terminat repede. 
Starea de panică pe care a trăit‑o Preda pe tot parcursul 
farsei a fost mult prea mare şi geanta a fost „găsită” 
repede.

„Un bun scriitor trebuie să aibă oase tari”

Aşa cum era el în laboratorul lui de creaţie, tata 
îmi este ca şi necunoscut. Ştiu că lucra mult, în salturi, 
alternând perioadele de creaţie cu cele de odihnă. Către 
sfârşitul vieţii, perioadele de relaxare au devenit din ce în 
ce mai scurte şi mai rare. Scria mărunt, atent la caligrafie, 
şi niciodată nu arunca foile, chiar dacă erau greşite. 
Folosea pagina pe toată suprafaţa ei, fiecare colţişor se 
dovedea bun pentru a mai aduce o îmbunătăţire. Am văzut 

Cu Nicolae şi Alexandru, cei doi copii ai scriitorului

C e  c u l o a r e  a v e a u  o c h i i  l u i  M a r i n  P r e d a ?
În urmă cu trei ani publicam la Editura Academiei „Moromeţii – ultimul capitol” – o carte ţesută în jurul unor uimiri provocate de amintirile celor care l‑au cunoscut 

cândva pe Marin Preda. Iniţial, am vrut să adun ultimele imagini şi mărturii ale lumii lui Moromete, dar am ajuns în altă parte – la iubirile şi ezitările lui existenţiale. Iniţial, 
am vrut să mă retrag şi să‑i las pe alţii să vorbească, dar tare mă tem că nu am făcut decât să ies şi mai mult în evidenţă, apărând neinspirat ca acel turist nătâng care strică 
un superb şi irepetabil cadru de film, din grabă, neştiinţă sau neatenţie. 

Cu cât trece timpul mai mult, observ că această carte îmi aparţine tot mai puţin, că „Moromeţii – ultimul capitol” a început deja să se scrie singură, adăugându‑şi singură 
noi capitole, interviuri şi mărturii, fără niciun efort în plus; fără nicio voinţă sau opţiune special exprimată a autorului. Mai sunt încă multe de spus despre Marin Preda, 
despre întâmplările din viaţa lui. Meritul nostru este mărunt şi lipsit de strălucire – meritul de a‑i fi dat un prim şi necesar elan de pornire. Restul s‑a petrecut aproape de la 
sine – întâlnirile cu cei care l‑au cunoscut, mărturiile şi regretele lor tardive, aşternute în spontaneitatea unor gânduri de moment sau în rânduri déjà scrise. Recitind spusele 
şi frământările nostalgice ale unora şi altora, mă uimesc perpetuu, redescoperind un Marin Preda total necunoscut chiar şi pentru cei care i‑au stat în preajmă, în vremea 
când fiecare încerca, pe cât posibil, să nu‑l încurce în preocupaţiunea lui de bază – scrisul adică şi meditaţia la cele ale omului; la slăbiciunile şi căderile lui; la faptele lui când 
abjecte, când înălţătoare prin credinţă şi speranţă.

Din toate paginile nou adăugate, reţin o întrebare năucitoare prin simplitatea ei, întrebare pusă de o doamnă ce i‑a stat mulţi ani în preajmă: „Oare cine mai ştie ce 
culoare aveau ochii lui Marin Preda?”. N‑am ştiut ce să răspund. Am ezitat, m‑am foit, am căutat o scuză. Când l‑am sunat pe fiul cel mare al scriitorului, Nicolae, şi l‑am 
întrebat de culoarea ochilor tatălui său, a dat şi el din colţ în colţ („Căprui, parcă”), după care, cerând un moment de consultare prin telefon cu mama lui, a retractat elegant 
şi cu o uşoară şiretenie moromeţiană: „Ochii lui erau verzi, dar, din cauza lentilelor groase, păreau mereu a fi căprui”. 

Da, Marin Preda avea ochii verzi, ochi frumoşi, cu irizări opaline, dar nu oricui i‑a fost dat să observe acest amănunt tulburător în cuminţenia lui. Când Marin Preda te 
privea în ochi era un eveniment cosmic, epocal. Pentru el privirea era chiar o poartă vie şi concretă a sufletului – o poartă pe care a păzit‑o straşnic, lăsând‑o deschisă doar 
de două‑trei ori marilor lui iubiri, marilor prezenţe feminine din viaţa sa. 

Dacă am îndrăznit să propun cititorilor Formulei AS aceste rânduri, am făcut‑o cu un gând anume – ca lumea să afle că scriitorul Marin Preda avea nişte ochi deosebit 
de frumoşi. Ochi verzi, pătrunzători, cu misterioase irizări opaline.

Sorin Preda
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pagini de manuscris în care erau şterse toate rândurile, 
mai puţin ultimul. Revenea de multe ori asupra textului. 
Manuscrisele lui dovedesc minuţiozitatea şi meticulozitatea 
cu care aşternea cuvintele pe hârtie. Întotdeauna spunea 
că pentru a fi un bun scriitor trebuie să ai „oase tari”. 
Probabil că el le avea. Pentru el scrisul era un lucru cu 
care nu te poţi juca şi pe care trebuie să‑l faci cu toată 
seriozitatea. Era un adevărat „ritual”: hârtia albă, stiloul, 
cerneala, masa de scris. Scria aşezat pe scaun, cu coatele 
pe masă, ca un elev. Niciodată nu scria în pat sau aiurea.

*
Îmi aduc aminte, filmul „Moromeţii” l‑am văzut 

împreună cu fratele meu, într‑o vară, la Costineşti, prin 
1988, dar nu sunt sigur… L‑am urmărit cu sufletul la 
gură, părându‑mi rău că s‑a terminat aşa repede. Era 
numai o impresie, filmul nu era scurt deloc, era chiar 
lung, două serii, peste trei ore de proiecţie. Eu însă îmi 
doream să nu se mai termine. Era extraordinar. Exact 
ce‑mi imaginasem. Satul (comuna Talpa, cum am aflat 
ulterior), casa părintească, poiana lui Iocan, secerişul... 
toate existau în mintea mea sub forma unor pagini scrise.

A doua zi, „discuţiile” cu actorii şi realizatorii filmului 
se reluau pe plajă, dar eu am ratat şansa de a‑mi auzi 
glasul în difuzoarele de la Costineşti şi ulterior în eter 
la Radio Vacanţa, cu toate că aveam câteva lucruri de 
„lămurit”. Filmul îmi plăcuse, dar personajul Nilă mi 
se păruse mai „bolovan” decât fusese în realitate, iar 
Niculae, cel mai mic dintre fraţi, parcă prea „aerian”. 
Voiam să întreb de ce personajele au ieşit aşa. Pentru a 
pune asemenea întrebări îmi trebuia însă un curaj, pe 
care recunosc că nu l‑am avut. Am rămas cu întrebările 
în gât. Fratele meu Nicolae a fost însă mai curajos şi a pus 
o întrebare, cred că regizorului de imagine, dacă îmi aduc 
aminte bine. Eu am rămas cu dilema...

Imaginea intimităţii absolute – Marin Preda, la 
masa de scris

Marin Preda scria de mână. Niciodată nu a putut să 
scrie la maşina de scris, cu toate că în acele vremuri mulţi 
scriitori adoptaseră această modă. O pagină de manuscris 
Marin Preda este un calvar pentru orice dactilografă. 
Este extraordinar de greu să descifrezi firul naraţiunii, 
unde începe şi unde se termină fraza. Doamna Stănescu, 
secretara lui Marin Preda, era singura specialist în 
descifrarea manuscriselor lui. Nu am apucat să vorbesc 
cu dumneaei de mult timp. Ar fi trebuit. Sunt sigur că aş 
fi aflat multe lucruri interesante.

 *
Cât ţin eu minte, tata scria greu. Era un meticulos, 

un împătimit al scrisului. Pentru el, ideea de a aşterne 
cuvinte pe hârtie reprezenta ţelul lui în viaţă, era scopul 
suprem al existenţei lui. Era sensul lui de a trăi. Era 
cunoscut ca ipohondru – teama permanentă de a nu se 
îmbolnăvi şi de a nu muri avea însă altă rădăcină. Nu frica 
de moarte era înspăimântătoare pentru Marin Preda… 
ci gândul că nu‑şi va putea termina romanele. Odată, 
la Mogoşoaia, într‑o după‑amiază, a simţit că nu‑şi mai 
poate mişca mâna dreaptă… Mama era alături de el şi 
încerca să‑l îmbărbăteze. Tata, în schimb, era disperat. 
Mulţi ani după aceea mama mi‑a povestit întâmplarea şi 
mi‑a descris groaza pe care o citea în ochii lui. „Măicuţă, 
îi spunea mamei, nu‑mi mai pot mişca mâna. Ce fac dacă 
rămân paralizat?… Eu cu stânga nu pot să scriu, cum 
o să‑mi mai termin cărţile?” A avut noroc – pareza sau, 
probabil, „crampa scriitorului” a dispărut după două 
ore, dar spaima că nu‑şi va putea scrie cărţile nu l‑a 
părăsit, lucru ce l‑a făcut, ca la scurt timp după aceea, 
să‑şi cumpere un casetofon cu microfon (lucru foarte 
greu de găsit pe atunci). Acesta era semnul că incidentul 
lăsase urme adânci şi se gândise la o rezolvare – dacă nu 
putea să mai scrie, cel puţin putea să se înregistreze şi să 
transcrie altcineva în locul lui.

*
Niciodată nu scria cu pixul sau creionul. Stiloul (un 

superb Mont Blanc, cu peniţă de aur şi steluţă sidefat 
argintie pe capac) era principala ustensilă de scris. De 
sub peniţa acelui stilou au ieşit multe romane, inclusiv 
„Cel mai iubit dintre pământeni”. După moartea lui Marin 
Preda, acel stilou nu a mai funcţionat niciodată. Nimeni 
nu mai ştia să scrie cu el. În anii ce au trecut, am încercat 
de multe ori să scriu cu el, l‑am spălat, i‑am pus cerneală, 
dar… nimic. Mai mult zgâria hârtia decât să lase cerneală. 
M‑am uitat la peniţă… era tocită mai mult pe o parte. Ca 
să scrii cu ea trebuia să ştii să ţii stiloul în mână, să ştii 
în ce poziţie să‑l apleci. Altfel nu mergea. Iar singurul om 
care ştia cum se ţine acel stilou în mână plecase demult…

(din vol. „Moromeţii – ultimul capitol”,  
în curs de apariţie la Editura Academiei)

Vremea noastră, parcă mai mult decât altele, 
îşi îngroapă repede şi iresponsabil valorile pornite 
spre Eternitate. Oameni fără valoare profesională ne 
demolează, cu sârg, valorile mai vechi sau mai noi. 
Pigmeii nu mai au loc de uriaşi şi‑i tratează după sloganul 
„morţii cu morţii, viii cu viii”. Fripturiştii le acoperă gloria 
cu epitete denigratoare, pe când unii critici, bântuiţi de 
narcisism, „lustruindu‑se pe sine”, în presa scrisă ori 
electronică, le blamează meritele sau le uită definitiv. 
Există însă şi personalităţi lucide, jertfelnice, care ţin 
aprinsă candela recunoştinţei, trudind pentru realizarea 
unor opere de referinţă, în stare să menţină valorile 
autentice în fluxul vieţii noastre spirituale. 

Iată, după ce ani de zile profesorul dr. Marin Iancu 
a oficiat la catedră, a redactat numeroase manuale de 
literatură, singurul autor al tuturor ediţiilor de manuale 
aprobate de ministerul de resort pentru toate clasele 
V‑XII, vine acum o lucrare de referinţă pentru cele mai 
diferite profesiuni şi vârste: De la Siliştea‑Gumeşti la 
„Cheia” Rosetti. Dicţionarul personajelor lui Marin 
Preda (Editura Nico, Târgu‑Mureş, 2013, 610 p.), în 
care sunt analizate peste 1000 de personaje din nuvelele 
şi romanele lui Marin Preda. Conceput în spirit modern, 
printr‑o abordare şi cuprindere pe cât posibil exhaustivă 
a unei adevărate „panorame umane”, prezentul volum 
a presupus un efort cu adevărat titanic: recitirea cu 
creionul în mână a întregii opere a lui Preda, fixarea 
rolului fiecărui personaj în opera din care face parte, 
urmărindu‑se funcţia lui specifică în demersul epic şi în 
arhitectonica operei respective, conturarea portretului 
fizic şi psihic, orientarea ideologică şi funcţia socială 
a fiecărui personaj, de la statutul de simplu ţăran la 
dascăl, general, şef de stat, medic, deţinut politic ş.a., 
extinzându‑se astfel în mod considerabil şansele de a 
oferi cititorului cu totul alte posibilităţi de înţelegere 
a perspectivelor de configurare a tipologiilor literare 
existente în proza autorului Moromeţilor. Titlul metaforic 
al cărţii (De la Siliştea‑Gumeşti la „Cheia” Rosetti) 
sugerează cele două planuri din perspectiva cărora e 
surprinsă viaţa, de la nivelul rural, al vieţii patriarhale, la 
cel al civilizaţiei urbane, de la Desfăşurarea şi Moromeţii 
la Delirul, Marele singuratic şi Intrusul. Mari dificultăţi 
le‑a întâmpinat Marin Iancu în aranjarea alfabetică a 
personajelor care au nume, porecle, formule populare 
de onomastică, criteriile după care s‑a orientat autorul 
Dicţionarului personajelor lui Marin Preda fiind multiple 
şi variate, ajutând la plasarea personalităţii personajelor 
într‑un loc semnificativ al operei prediene şi, în egală 
măsură, la prefigurarea liniilor de forţă ale unei actuale 
politici a personajului descris: socialitatea şi valorizarea 
acestuia, coerenţa sa psihologică şi distribuirea pe 
tipologii bazate pe diferite criterii. Elaborat dintr‑o astfel 
de perspectivă, Dicţionarul de faţă se constituie într‑o 
lucrare de sinteză, într‑un instrument propedeutic de 
familiarizare cu întreaga creaţie a lui Marin Preda, încât 
cine îl frecventează are impresia că reciteşte romanul sau 
nuvela în a cărei ţesătură epică intră personajul‑erou. 

Înzestrat cu un fin spirit analitic, Marin Iancu 
realizează o radiografie a tuturor personajelor, prima 
secţiune a fişei de caracterizare punând accent pe textul 
literar, înglobând elemente distincte privind identitatea 
şi acţiunile în care este implicat personajul, tehnicile de 
caracterizare şi de prezentare, dimpreună cu relaţiile 
dintre personaje care compun, la nivelul aceleiaşi opere, 
un complex sistem relaţional. 

Printre alte criterii, în organizarea materialului, 
Marin Iancu îşi ordonează alfabetic fişele personajelor 
inventariate după numele de familie sau după poreclele 
sau apelativele folosite de autor pentru desemnarea 
acestora. La Marin Preda, numele serveşte mai întâi 
la gruparea persoanelor şi la construirea unui sistem 
familial destul de complex de pe lângă familia mare a 
lui Moromete, personajul emblematic de la care porneşte 
ceea ce s‑a numit ,,moromeţianismul”, conceput ca o 
personalitate polifonică, fiecare context evidenţiindu‑i 

câte o altă latură, prozatorul având talentul de a i le pune 
mereu într‑o nouă perspectivă, mai puţin luminată până 
atunci: îl respectă pe Cocoşilă, este concesiv cu Dumitru 
lui Nae, împăciuitor cu Ţugurlan. Ilie Moromete este 
un ţăran atipic, o excepţie, un „produs” de chintesenţă 
şi, concomitent, de o „izbitoare originalitate”. Dintre 
multiplele sale ipostaze, putem opta pentru statutul de 
personaj „filosof”, „naiv”, „actor”, „inocent”, „disimulat”, 
atribute pe care prozatorul le adaugă concentric 
eroului de‑a lungul existenţei sale, postulate încă din 
primele pagini ale romanului şi evidenţiate cu ajutorul 
detaliului artistic pe întreaga desfăşurare a acţiunii. Din 
acest tip de abordare rezultă puterea de caracterizare 
a artei romancierului, profunzimea lui de gândire şi de 
înţelegere a tipologiilor umane. Asemenea calităţi ale 
personalităţii creatoare a lui Marin Preda, descifrate de 
autorul Dicţionarului, pot fi întâlnite la toate personajele 
principale din romanele Intrusul, Risipitorii, Marele 
singuratic, Delirul sau din Cel mai iubit dintre pământeni, 
„roman al unui intelectual de o forţă sufletească aparte, 
al ispăşirii unei false culpabilităţi şi al ispăşirilor 
succesive”, cum îl descria regretatul critic Mihai 
Ungheanu, roman în care filosoful Victor Petrini este 
din punct de vedere social la polul opus lui Moromete. 
Arestat, Petrini meditează asupra istoriei societăţii, dar, 
asemenea lui Moromete, se află într‑o permanentă stare 
de uluială, pe planul meditaţiei, al iubirii, al politicii. 

În analizele întreprinse, Marin Iancu face trimiteri 
la numeroşi critici literari. Se întâlnesc citate dense din 
Mihai Ungheanu, autorul unei monografii Marin Preda, 
din Marian Popa, Monica Spiridon, Ion Bălu, Nicolae 
Manolescu, Eugen Simion, Ov.S. Crohmălniceanu, 
Laurenţiu Ulici şi din alţi critici literari, pe care autorul 
Dicţionarului îşi sprijină judecăţile personale, bazate pe 
o recitire minuţioasă, pătrunzătoare a textelor prediene.

Lăudabil şi util rămâne şi faptul că personajele 
principale sau secundare, episodice sau de fundal 
sunt analizate cu aceeaşi insistenţă, pricepere şi 
responsabilitate. Meritul lui Marin Iancu constă în 
faptul că acesta îi găseşte fiecărui personaj un loc bine 
definit în construcţia epică, îl analizează şi îl defineşte 
prin toate procedeele de configurare a unui personaj 
literar: portret fizic, atitudini, gesturi, fapte, dialog, 
calificări ale celorlalte personaje, inclusiv ale autorului, 
autocaracterizări, sugerări ale personalităţii prin 
descrierea interiorului etc. 

În partea finală a acestui Dicţionar al personajelor 
autorul concepe o utilă şi originală schiţă a „Lumii 
personajelor lui Marin Preda”, un mod cuprinzător de 
relevare tipologică a personajelor grupate pe tipologii 
reprezentative. Tipologiile sunt analizate în funcţie de 
trăsăturile sufleteşti, cu sugestii în care detaliul dă 
plasticitate descrierii. Plasându‑le sub semnul profesiei 
şi al condiţiei sociale, autorul are în vedere revolta şi 
însingurarea taciturnă, reflecţia şi contemplarea, 
fermitatea şi oportunismul, drama intelectualităţii 
autentice în lumea universitarilor, precum a 
filosofului‑poet Petrini, misterul feminin, spiritul primar 
agresiv al puterii oficiale, al activiştilor de tot soiul: de 
partid, U.T.M., de la capitală, de la sector, al celorlalte 
tipuri de personaje, de la cele din armată, de la soldatul 
simplu la mareşalul Antonescu. Am indicat doar câteva 
categorii de personaje din cele câte conţine dicţionarul, 
descrierile folosite de Marin Iancu fiind destinate să 
confere o identitate fiecărui tip de personaj.

Prin calităţile sale, Dicţionarul personajelor lui Marin 
Preda se constituie într‑o amplă lucrare de sinteză, care, 
cum ar fi zis un erou din romanul Adela de G. Ibrăileanu, 
„nu mai e un dicţionar. E un roman în notaţii sugestive”, 
un roman de observaţii pertinente, de gânduri şi idei – 
am adăuga noi – un roman refăcut de critic – folosind 
alfabetic toate personajele prediste, lucrare din care 
oricine se poate informa uşor, rapid şi cu folos.

MARIN IANCU  
ŞI VALORIFICAREA OPEREI LUI 

MARIN PREDA
Ion Dodu Bălan

L U C R Ă R I  D E  R E F E R I N ŢĂ
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Alexandru Petria: – Lucian, cum l‑ai descrie pe 
prozatorul Lucian Dan Teodorovici?

Lucian Dan Teodorovici: – Te rog să‑mi permiţi să 
încep cu o poveste, bazată pe experienţa personală, că 
să înţelegi ce impas îmi provoacă prima ta întrebare. În 
general, la tîrgurile de carte din străinătate, unde mă duc 
deseori în calitate de editor, vin diverse întrebări despre 
diverşi scriitori publicaţi de Polirom. Sună ca întrebarea 
ta: ce ai putea să‑mi spui despre prozatoarea/ prozatorul 
X? Şi am multe de spus, de obicei. Îi descriu literatura cu 
cît mai multe argumente, sînt expansiv, uneori entuziast. 
Pe de altă parte, cînd sînt invitat la festivaluri literare, 
de astă dată în calitate de scriitor, mi se întîmplă să fiu 
întrebat acelaşi lucru, însă despre propriile cărţi. Şi‑ţi 
mărturisesc ceva: în majoritatea cazurilor, sînt foarte 
aproape de a da din umeri. Abia dacă spun cîteva vorbe. 
Îmi tot propun, cînd mi se întîmplă asta, să‑mi pregătesc 
de‑acasă un discurs, unul din care să nu lipsească o doză 
firească de modestie, dar în care să existe şi suficiente 
argumente pentru a‑l face pe editorul respectiv să devină 
interesat de ce am scris eu. N‑am reuşit pînă acum. Şi iată 
că m‑ai prins şi tu nepregătit, cu exact aceeaşi întrebare.

Mi‑e incomod să vorbesc despre mine. Mi se pare 
că nu‑i rolul meu ăsta. Şi probabil chiar nu‑i stă bine 
unui scriitor să vorbească despre sine. Mi se întîmplă să 
o fac însă, cu toate reţinerile, pentru că altfel se creează 
şi uneori se generalizează opinii greşite. Imagini false. 
Despre care auzi, te înfurii, uneori te cruceşti pentru că 
se poate spune aşa ceva, prin urmare, simţi nevoia să 
contrabalansezi. Simţi nevoia să te prezinţi aşa cum ştii 
tu că eşti în realitate sau măcar cum ţi se pare că eşti. În 
realitatea mea, sînt un scriitor care nu se vede concurînd 
cu alţii, deci nici luptînd pentru a ocupa locul altora în 
literatură. În realitatea asta a mea, pe care n‑am cum să 
nu recunosc că doresc s‑o vadă şi alţii aşa, iubesc enorm 
literatura. E cam tot ce pot spune, cu riscul bombasticului 
inclus, despre raportul dintre mine şi ceea ce scriu sau 
citesc. A, da, şi că am încredere în felul în care ştiu să‑mi 
asum propriile nereuşite. Mă crezi au ba, pe mine m‑a 
ajutat fiecare reacţie critică la ceea ce am scris, scriu. 
M‑au şi enervat unele, dar chiar şi‑acelea, poate mai 
ales acelea, m‑au ajutat ulterior. Am deci încredere că 
pot evolua ca scriitor tocmai pentru că mă pricep să‑mi 
gestionez vanitatea. Cam aşa m‑aş descrie deci.

– Absolut, fiecare are culoarul său, nu ia nimeni 
valoric locul altcuiva. Tot o întrebare de soiul celei din 
debut: de ce să citească omul romanele şi prozele scurte 
scrise de tine?

– Pentru că mă străduiesc să scriu şi cu gîndul la 
cititor. I se tot reproşează literaturii române că e scrisă 
cumva pentru sine, pentru un cerc restrîns de cititori, 
eventual la rîndu‑le scriitori sau critici literari. Şi sînt 
scriitori care cumva chiar încurajează ideea asta, susţinînd 
sus şi tare că ei scriu pentru ei înşişi, fără să explice mai 
clar ce înseamnă asta. Eu scriu pentru mine, bineînţeles, 
scriu pentru că trebuie să spun ce am de spus. Însă 
care‑i folosul în a spune fără a fi auzit? Prin urmare, scriu 
pentru mine, dar ca să fiu citit. Mă interesează cititorii, 
mă gîndesc la ei, n‑am de gînd să folosesc nici un tertip 
pentru a ascunde asta din teama de a nu fi catalogat drept 
comercial. Scriu de dragul poveştii şi al temei importante 
din punct de vedere personal pe care o poartă ea, aşa 
încît mă aştept ca şi cititorii să observe asta. Spuneam 
într‑un alt interviu că singurul lucru pe care mi‑l doresc 
de la cititori e să dea o şansă cărţilor mele. Pentru că 
funcţionează, din păcate, prejudecăţile (nu numai la noi, e 
în natura umană să îţi creezi şi să perpetuezi prejudecăţi). 
Spre exemplu, la Matei Brunul, am simţit deseori, direct, 
o prejudecată de tipul: e o carte despre comunism, am 
citit/ auzit/ văzut atîtea despre comunism, sînt obosit, 

nu mai am chef. Iar eu nu voiam decît să i se dea o şansă. 
Pentru că nu cred că despre comunism e vorba în cartea 
mea. Ci despre poveste, despre imaginaţie, despre cedare, 
despre comunicare, despre memorie. Şi despre multe 
altele. Aşa încît vreau o şansă. Am primit nenumărate 
reacţii de la cititori care mi‑au dat şansa asta. Şi multe 
dintre mailurile, mesajele de pe FB sau chiar telefoanele 
primite au început cam aşa: nu prea aveam chef, mi se 
părea că s‑a spus totul despre comunism, am început să 
citesc într‑o doară, apoi... Iar după acest „apoi” sau după 
vreun „dar” cu aceeaşi funcţie, de fiecare dată cînd citeam 
mi se întindea cîte un zîmbet larg pe faţă. Pentru că şansa 
acordată cărţii s‑a transformat, scuze că sună un pic cam 
lipsit de modestie, într‑un cîştig pentru ambele părţi: 
cititor şi scriitor.

Cam la fel s‑a întîmplat şi cu alte cărţi proprii, fie ele 
roman sau proză scurtă. Mie mi‑e drag cititorul şi scriu cu 
gîndul ăsta – crede‑mă, nu‑i o afirmaţie de complezenţă, 
e exact ceea ce simt. S‑ar spune că, astfel, faci concesii, 
te „comercializezi”. Nu. E caraghios. Depinde ce înţelegi 
prin a scrie pentru cititor. Cum îl vezi adică? Ţi‑l închipui 
un diletant, un superficial? Altfel spus, te crezi mult mai 
profund şi mai inteligent decît cititorul tău? Atunci, da, 
scriind pentru el trebuie să‑i faci concesii. Dar, în cazul 
ăsta, de ce naiba mai scrii? Dacă tu te simţi superior 
celor pentru care scrii, nu cumva „arunci mărgăritare”? 
Şi‑atunci, care îţi e satisfacţia? Ce motivaţie ai? Eu 
perspectiva asta n‑o pot înţelege. Îţi ziceam că mie mi‑e 
drag cititorul, ăla ideal, pe care‑l văd în mintea mea şi care, 
am experienţa asta, se transformă deseori, îmbucurător 
de des, în cititor real mai apoi. Şi‑l văd într‑un soi de 
parteneriat, să zicem. Cum să‑l privesc de sus, în cazul 
ăsta? Şi de ce i‑aş face concesii? 

Ăsta ar fi deci, rezumînd, răspunsul la întrebarea 
ta: i‑aş invita pe oameni să‑mi citească prozele scurte, 
romanele, cu gîndul că ar putea simţi ceea ce numeam 
(cam tehnic şi preţios, accept) un „parteneriat” între mine 
şi ei. Şi, pentru că trăim într‑o libertate de comunicare 
extraordinară, dacă nu simt asta, pot s‑o spună, pot să 
mi‑o spună. Sigur că nu mă deranjează dacă spun sau 
dacă‑mi spun şi atunci cînd le place ce au citit...

– Îmi cade bine firescul din vorbele tale. Chiar şi 
cel care spune că scrie pentru el scrie, de fapt, pentru 
cititori, altfel n‑ar publica. E o formă de‑a încerca să pară 
interesant, poză caraghioasă după mine. Lucian, eşti un 
prozator de top. Cu premii peste premii. Te poţi lăuda cu 
cât ai câştigat din scris?

– Să ştii că nu mă feresc să vorbesc despre asta, dar 
e dificil de dat o sumă. De exemplu, o vreme am cîştigat 
pe realizarea de scenarii. S‑ar numi că tot din scris am 
obţinut banii respectivi, nu? Numai că mi‑ar fi greu să 
aproximez, pentru că cel mai bine am cîştigat scriind 
pentru un sitcom, Animat Planet Show, timp de şapte 
sezoane, făcînd parte dintr‑o echipă de scenarişti. Şi 
eram plătit pe minut de material difuzat, aşa încît mi‑e 
imposibil să ştiu cîte minute au fost „ale mele” (vorba vine, 
căci şi acelea erau împărţite: scriam împreună cu Florin 
Lăzărescu) în cei trei ani şi jumătate. Apoi, am cîştigat şi 
din publicistică. Tot din scris, nu?

Dar bănuiesc că te referi la literatură. Literatura nu 
se cuantifică în felul ăsta, ceea ce ştii şi tu foarte bine. 
Înţeleg însă întrebarea, ea vine în urma recentului Premiu 
„Augustin Frăţilă”, în valoare de 10.000 de euro. Premiu 
care, hai să‑ţi fac o mărturisire, s‑a dus în bună măsură 
pe o parte dintr‑o datorie la bancă. Nu l‑am simţit deci 
cine ştie ce din punct de vedere financiar. E cumva mai 
mult un suport teoretic: ştiu că banii respectivi mă ajută 
să plătesc banca mai puţini ani, dar nu simt deloc asta 
acum. La fel şi alţi bani cîştigaţi din literatură: dacă mă 
întrebi ce am făcut cu ei, dau din umeri. Nimic concret. 

Sigur, restul sumelor au fost mult mai mici şi risipite în 
timp. Spre exemplu, pe o traducere iei, drept avans, între 
500 şi 1500 de euro, cel puţin în cazul meu. Să nu faci 
media la 1000, pentru că ar fi greşit. Mai degrabă ar fi 
undeva pe la 700 de euro. Eu am, cred, 12 contracte de 
traducere. Dar venite în timp, în ultimii cinci‑şase ani. 
Practic, nu aduni banii ăia. Iar vînzările propriu‑zise, în 
România, nu sînt spectaculoase, în nici un caz. În fine, 
la asta mai poţi adăuga lecturile în străinătate. În cazul 
meu, tot subliniez asta, au fost plătite între 200 şi 400 
de euro. De obicei, cheltuiţi în mare parte cu prilejul 
respectivei lecturi. Vezi deci că aritmetica nu ajută 
prea mult literatura. De asta nici n‑am stat vreodată să 
calculez, e complet inutil. 

Aşa că, pentru a pune punct, zic: nu, nu mă pot 
lăuda. Din scris am cîştigat enorm, dar nu din punct de 
vedere financiar. N‑are rost să‑ţi mai spun că n‑aş fi avut 
cum să trăiesc/ să supravieţuiesc din banii cîştigaţi de pe 
urma literaturii, nu?

– Cum ar putea câştiga scriitorii mai mult în România 
de pe urma muncii lor? Ce s‑ar putea face? Ai vreo idee 
legislativă, ceva de natura asta?

– Pe de o parte, avînd viziuni liberale în general, aş fi 
tentat să spun că nu e necesar ca scriitorii să beneficieze 
de un suport direct al statului, gînd spre care m‑ar trimite 
cumva partea a treia a întrebării tale. Mă oripilează însă 
modul în care, mai ales în urma scandalurilor recente, tot 
felul de comentatori pe tot felul de forumuri vituperează 
împotriva scriitorilor, trimiţîndu‑i la „muncă adevărată”. 
A fost apoi, nu cu mulţi ani în urmă, acea discuţie publică 
privind drepturile de autor. Şi alţi comentatori, puhoaie, 
se iritau la culme că scriitorii sau, în general, creatorii 
îndrăznesc să considere că merită să fie impozitaţi diferit. 
E o problemă la noi cu statutul scriitorului, s‑a deteriorat 
rău de tot. În fine, am făcut introducerea asta ca să pot 
ajunge unde vreau să ajung. La „pe de altă parte”, adică.

Pe de altă parte deci, literatura nu e pur şi simplu 
un produs pe care să‑l arunci pe piaţa liberă şi apoi să 
te descurci cu ce obţii din comercializarea respectivului 
produs. Literatura nu‑i chiar acelaşi lucru cu castraveţii 
şi vinetele pe care le vinzi la tarabă, ca statul să te 
impoziteze pur şi simplu pentru ea şi să te lase să‑ţi 
faci cum te taie capul „actul comercial”, fără să‑l mai 
intereseze. Iar asta pentru că literatura creează, mai întîi, 
o cultură, un spaţiu spiritual care, în timp, se alătură 
tradiţiei unei ţări. Literatura, mai apoi, n‑are un termen 
de expirare previzibil, aşa că, la nivel teoretic cel puţin, 
statul poate beneficia de impozit pe acel produs pe timp 
îndelungat. Literatura, prin traducere şi răspîndire în 
diverse spaţii, poate contribui la imaginea unei ţări în 
lume, poate atrage turişti sau chiar poate crea fenomene. 
Ştiu că pare exagerat, dar să ne gîndim la ce înseamnă 
turismul şi o să ne dăm seama că, în bună parte, el e unul 
cultural. Şi, nu de puţine ori, chiar literar. În Paris, spre 
exemplu, am căutat diverse „obiective” arhicunoscute, dar 
am bătut totodată multe străzi în căutarea casei în care 
a locuit Hemingway. În Tours, spre alt exemplu, m‑am 
oprit o zi şi o noapte şi am făcut chiar un ocol pentru 
asta numai pentru că era oraşul lui Balzac. În Verona, 
m‑am oprit, vrînd‑nevrînd, la balconul pe care tradiţia 
turistică l‑a dedicat Julietei. În New Orleans, „m‑am dat” 
cu vaporul cu aburi, pe Mississippi, numai pentru că mă 
trimitea spre visele copilăriei provocate de Tom Sawyer şi 
Huckleberry Finn. Şi aşa mai departe, bineînţeles. Sigur 
că aici ar găsi mulţi contraargumente, unul dintre ele 
fiind acela că vorbesc despre scriitori mari. Şi mi s‑ar cere 
un exemplu din România. Eu nu vorbeam însă despre 
România, ci era o pledoarie pentru ceea ce poate însemna 
literatura dincolo de acea piaţă imediată spre care ne 
trimit mulţi.

„Scriu de dragul poveştii şi al temei importante 
din punct de vedere personal pe care o poartă”

De vorbă cu scriitorul Lucian Dan Teodorovici

Interviu realizat de Alexandru Petria
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Despre România aş spune doar că mi s‑ar părea o 

minune ca dinspre zonele de decizie să se gîndească în felul 
ăsta, măcar parţial. Ştiu, e dificil să le ceri politicienilor 
gîndire pe termen lung, de vreme ce trăiesc permanent 
într‑o stare electorală, tocmai de asta am folosit cuvîntul 
„minune”. Mă întrebi de iniţiativă legislativă. Eu îţi spun 
că, după mine, e nevoie de un sistem. Am punctat, în timp, 
cîteva iniţiative necesare în opinia mea, în texte pe care 
le‑am scris, dar spaţiul unui interviu, oricum ai lua‑o, e 
limitat. Aşa încît sînt nevoit să mă opresc la generalităţi. 
E nevoie de un sistem, spuneam, care să stopeze 
deteriorarea imaginii scriitorului (accelerată incredibil în 
ultimii ani), care să‑i acorde respectul de a nu i se arunca 
eventuale rămăşiţe printre degete, cu gîndul că astfel 
„va scrie de bine la ziar”, care să încurajeze valoarea, nu 
veleitarismul bombastic local, care să acorde o altă atenţie 
şi pieţei de carte, şi distribuirii resurselor către cultură... 
Dar eşti conştient că, de fapt, vorbim ca să vorbim, nu? 
Pentru că un asemenea sistem e imposibil. Şi‑atunci, de 
vreme ce eu asta cred, n‑aş putea să răspund întrebării 
tale altfel decît spunînd: scriitorului îi rămîne să scrie şi 
să aştepte. Să aştepte nu să primească ceva, ci să aştepte 
(dar, evident, nu cu braţele încrucişate) o oportunitate 
pentru cărţile sale. Un noroc, aş spune, trivializînd un 
pic. Norocul de a te remarca publicul de aici sau norocul 
de a fi tradus şi de a avea un oarecare succes în alte ţări, 
ceea ce ar atrage după sine şi o anume recunoaştere în 
România. Pînă la urmă, cam asta e condiţia scriitorului 
român.

– Privitor la deteriorarea imaginii scriitorului. 
Consider că şi destui scriitori sunt vinovaţi. Cititorii simt 
lichelele, pe cei care susţin din interes sau 
prostie politicieni demenţi, într‑o perioadă în 
care te miri că mai există România.

– Tu te gîndeşti la asocierile unor scriitori 
cu politica, eu aş zice însă că nu de‑acolo sau 
poate nu numai de‑acolo ni se trage. Pînă la 
urmă, la noi şi oriunde, scriitorii s‑au apropiat 
de politică, s‑au folosit ori s‑au lăsat folosiţi 
de ea. În perioada interbelică, apoi în perioada 
comunistă unii s‑au pus în slujba regimurilor, 
iar acele regimuri erau, dă‑mi voie să nu ezit 
în părerea asta, mult mai puţin onorabile 
decît oricare guvernare postdecembristă. Şi 
totuşi, a fi scriitor însemna mai mult decît 
acum.

Eu aş vedea o vină, dacă tot e să ne gîndim 
la asta, în „patalamaua” de scriitor pe care 
azi o poate primi oricine. Şi ajungem astfel la 
USR. Mi‑am spus în timp cîteva opinii despre 
această instituţie şi au fost primite, să zic aşa, 
foarte inamical. Mi s‑a reproşat că „mă iau” în 
felul ăsta de marii scriitori care sînt membri. 
Mi s‑a reproşat că nu văd lucrurile bune 
care se fac acolo. Mi s‑a spus că, în definitiv, 
nefiind înscris, ce drept am eu să vorbesc 
despre USR? Nu aşa stau lucrurile. Pe marii 
scriitori îi admir, îi respect, le respect inclusiv acest statut 
de membru al Uniunii. Apoi, văd şi lucrurile bune care 
se fac. Mai mult: aş lua chiar în calcul posibilitatea de a 
mă înscrie cîndva în USR. Numai că mă opreşte tocmai 
ceea ce spuneam la început: faptul că intră practic cine 
vrea. S‑ar spune că asta nu e problema mea, nu? Este. 
Dacă le ceri unor oameni din afara lumii literare părerea 
lor despre scriitori, de cele mai multe ori primeşti drept 
răspuns nişte prejudecăţi. Formate, în multe cazuri, la 
sindrofii locale, tot felul de „gale” şi „premieri” organizate 
de filiale ale USR. M‑am nimerit şi eu la vreo trei‑patru 
de‑a lungul vremii. Şi am plecat de‑acolo de fiecare dată 
într‑o stare de şoc, să zicem, deşi e doar un eufemism. 
Spectacole groteşti, cu oameni care se fac mici în faţa celor 
care lor le par mari şi cresc brusc spre infinit în faţa unora 
care le admiră, în necunoştinţă de cauză fiind, condiţia de 
scriitor. Penegirice, grandomanie, lipsă de bună‑cuviinţă, 
băutură şi mîncare. Evit, de ani buni, să mai particip la 
aşa ceva. Dar, revenind, de‑aici pleacă deseori imaginea 
scriitorului. Am auzit personal poveşti de la asemenea 
„întîmplări”, uneori relatate cu suficient dispreţ de oameni 
din afara lumii literare, cum spuneam. Iar vorbele circulă. 
De ce Uniunea s‑a „deschis” deci spre oricine publică la 
cîte‑o editură cu copiator vreo două cărticele de versuri 
inepte? De aia. Şi‑n acelaşi timp, membri de vază ai ei le 
reproşează multor autori importanţi din prezent că nu vor 
să se înscrie, să „reformeze” instituţia din interior dacă au 
ceva de reformat. Nu, asta e o iluzie: cînd ai o asemenea 
masă de votanţi, nu poţi reforma nimic. Şi‑apare un cerc 
vicios, vezi? România e o hartă a cercurilor vicioase, de 
fapt. Fenomenul nu putea să‑i ocolească pe scriitori. 
Cum n‑ar fi deci treaba mea să vorbesc despre asta? Mă 
străduiesc şi eu, prin ceea ce scriu, să merit statutul de 
scriitor. Iar unii îl primesc odată cu o carnetul de membru 
USR şi îl compromit fără nici o ezitare. 

Acum: afirmînd toate astea, devin oare un duşman 
al USR‑ului? Nu cumva, de fapt, îmi pasă de această 
instituţie, îi respect pe mulţi dintre membrii ei merituoşi, 
îmi doresc binele ei? Mie aşa mi se pare. Îmi doresc, pe de 
altă parte, să nu fiu privit cu condescendenţă sau mai rău 
de‑atît de unii sau de alţii cînd le spun că sînt scriitor. Mai 
e puţin, asta e senzaţia mea, şi ţi se va rîde‑n faţă cînd te 
vei prezenta în felul ăsta. Şi‑atunci, repet, e o problemă 
care mă priveşte şi pe mine. 

– Chiar. Inşii numiţi la plesneală scriitori de U.S., 
beţivănelile pretins literare subminează prestigiul tagmei 
scriitoriceşti, ca şi ploconirile după sponsorizări locale şi 
trasurile de brăcinar aferente. Dar hai să vorbim de altele. 
La urma urmei, de ce scrii? Ai tabieturi?

– După începutul dialogului nostru, am participat 
la un eveniment al Colegiului Naţional din Iaşi. În 
cadrul festivităţilor legate de împlinirea a 185 de ani de 
existenţă a acestei instituţii, a fost un moment dedicat 
revistei Alecart, realizată de cîţiva profesori excepţionali 
şi scrisă în primul rînd de elevi. Spun asta pentru că 
merită spus: e o revistă foarte bună, vie, sinceră – care 
spulberă prin ea însăşi şi prin oamenii din jurul ei multe 
prejudecăţi privitoare la „tineretul de azi”. În fine, n‑o 
pot lungi, deşi mi‑ar plăcea. Mi s‑a pus la un moment 
dat, din sală, o întrebare asemănătoare. De obicei sînt 
stingher, nu prea ştiu să răspund la întrebarea asta. De 
ce scriu? Habar n‑am, aş fi tentat să zic. Din prea multe 
motive, nu pot să aleg unul. La evenimentul de care‑ţi 
pomeneam însă, fiind sala plină de liceeni, m‑a lovit brusc 
o imagine din copilărie: bunicul meu stînd pe un scaun 

şi povestind, cu gesturi largi, diverse întîmplări din viaţa 
lui. Şi o mulţime de copii în jur, ascultîndu‑l. Eu, lîngă el, 
mîndru nevoie‑mare. Şi am răspuns aşa: scriu în primul 
rînd datorită bunicului meu. Era un povestitor uluitor, 
crede‑mă. Veneau copiii şi‑l rugau să le spună o poveste. 
Scriu pentru că am visat, copil fiind, să devin asemenea 
bunicului meu, să vrea lumea să‑mi asculte poveştile. 
Am mai pomenit şi‑n alte rînduri despre el, dar abia în 
timpul manifestării cu pricina mi‑am dat seama cît de 
mult m‑a motivat de fapt lucrul ăsta. Cum însă nu sînt 
un orator priceput, asemenea lui, am găsit că poveştile 
pot fi „expuse” şi altfel. Ăsta‑i motivul pentru care scriu. 
Nu unicul, evident. Dar cred că e motivul iniţial. 

În ceea ce priveşte tabieturile, sînt dezamăgitor de 
anost. Nu le am, nu mi le‑am creat. Oricît m‑aş gîndi, 
nu‑mi vine unul în minte. Oricine, cred, îşi bea cafeaua 
la computer, în nici un caz nu poate fi numit tabiet sau, 
măcar, nu unul care să conteze. Cred că o să intru în 
ficţiune şi o să inventez cîteva, doar de dragul de a avea 
ce să răspund la întrebarea asta... 

– Intrând în universul unui roman în lucru, reuşeşti 
să fii conectat satisfăcător cu realitatea, cu diversele 
obligaţii cotidiene? N‑ai tabieturi, ai spus. Însă ce faci 
dacă te acaparează ficţiunea? Nu te acaparează? Ea nu 
prea ştie de jumătăţi de măsură, vorbesc din experienţa 
personală.

– Îţi spun ceva care nu „dă bine” cînd e vorba despre un 
scriitor, care‑i privit îndeobşte, romantic şi cam caraghios, 
mi se pare mie, ca un tip cu capul în nori, prins în lumea 
lui, vîrîndu‑şi poate furculiţa în obraz la masă ori purtînd 
şosete de culori diferite. Eu sînt, aici e mărturisirea, un 
om comun, prin nimic spectaculos, totodată plictisitor 
de ordonat. Cel puţin în privinţa activităţilor mele. Îmi 
fixez un program de lucru şi îl respect. Am mai spus‑o, 

de aceea mi‑e dificil să tot repet, căci pare că aş vrea 
să atrag atenţia asupra acestui fapt, dar întrebarea ta 
merge şi într‑acolo: am scris Matei Brunul fixîndu‑mi 
pentru asta un interval de timp fix, cîteva ore, dimineaţa, 
înainte de a se lumina. Timp de un an, l‑am respectat. 
Sigur că nu am fost în fiecare dimineaţă inspirat, m‑am 
jucat pe computer cînd nu mergea scrisul, dar programul 
a rămas acelaşi. Evident, nu‑mi înghesuiam personajele 
şi întîmplările doar în acel interval. Mi‑era gîndul la ele 
şi ziua, şi noaptea. Dar, în afara perioadei de lucru, au 
stat undeva în al doilea rînd al preocupărilor, trecînd în 
prim‑plan numai în momentele în care‑mi permiteam 
să mă gîndesc la ele. Şi mai cu seamă seara, înainte de 
culcare. Nici aici nu e nimic spectaculos, ba chiar mi‑e 
teamă că‑i un loc comun. 

E adevărat, pe de altă parte, că în acele ore pe care 
le dedicam scrierii cărţii eram complet inabordabil. Iar în 
restul timpului, starea mi‑era totuşi ghidată de ceea ce 
se întîmpla cu cartea, de cum mergeau lucrurile. Crezi 
c‑am scris degeaba, în mica şi necesara notă introductivă 
la roman, că îi mulţumesc soţiei mele, Adela, pentru că 
mi‑a suportat „deloc simpaticele schimbări de dispoziţie, 
în funcţie de evoluţia personajelor mele”? Simt nevoia s‑o 
fac şi‑aici, pentru că n‑o fi prea plăcut, mă gîndesc, să‑ţi 
petreci weekend‑ul, pe care l‑ai vrea liniştit, odihnitor, 
ascultîndu‑ţi soţul cum perorează, ore întregi, despre 
cartea pe care o scrie, suportîndu‑l cum se plînge că i‑au 
luat‑o pe arături personajele sau înţelegîndu‑i nervozitatea 
cauzată de nişte legături care nu s‑au creat cum se cuvine 
în, totuşi, ficţiunea lui. Se întîmplă şi dintr‑astea. Iar eu 
am o soţie care ştie să le accepte.

– Merită să le elogiem pe femeile din preajma 
noastră. Într‑un fel, sunt sacrificate. Dar hai 
înapoi la „obiectul muncii”… Care carte de‑a ta 
o simţi mai apropiată? Sper să nu‑mi răspunzi 
diplomatic că toate, bla‑bla‑bla, gargara uzuală.

– Şi‑acum, ce mă fac? Aş fi vrut să‑ţi 
răspund diplomatic, dar mi‑ai anulat intenţia. 
Gargara uzuală şi bla‑bla‑bla‑urile sînt totuşi 
elemente de marketing. Mi‑ar fi prins bine un 
pic de marketing aici. 

Glumesc. Am mai spus în cîteva rînduri, 
chiar fără să fiu întrebat, care‑mi sînt cărţile 
proprii cele mai apropiate. Cărţile, nu cartea. 
Iartă‑mă, evident că prin pluralul ăsta mă 
apropii de bla‑bla, dar nu prea tare, pentru că 
e generat de cifra doi. Două sînt deci cărţile cu 
pricina: Celelalte poveşti de dragoste şi, cum 
altfel?, Matei Brunul. Şi asta chiar dacă romanul 
Circul nostru vă prezintă: e cea mai tradusă 
carte a mea. Să‑ţi explic, foarte pe scurt, de ce: 
Celelalte..., pentru că e o carte foarte personală, 
una care mi‑a ieşit, în mare, aşa cum am vrut. 
Atenţie, am spus personală, nu autobiografică. 
E o eternă confuzie între cele două cuvinte. În 
2009, un ziar ieşean titra: „Iubirile secrete ale 
scriitorului Lucian Dan Teodorovici”. M‑am 

speriat, am mers repede către articolul respectiv. Din 
fericire, m‑am liniştit imediat: era vorba despre cartea 
mea, care tocmai apăruse... Matei Brunul, apoi, pentru că 
e un roman la care mă gîndesc de aproape cincisprezece 
ani. Şi pe care, într‑un fel, îl pregătesc de‑atunci. Sînt 
două cărţi foarte diferite între ele, dar ambele (încă) 
apropiate mie. Şi poate că mai e un motiv: sînt cele mai 
recente două cărţi pe care le‑am scris.

– Te‑ai gândit vreodată serios să te laşi de scris?

– Nu. Sigur, mi s‑a năzărit să mă întreb uneori, în 
vreun moment de frustrare, care‑i rostul. Apoi, eu fiind 
şi editor, m‑au afectat de‑a lungul vremii suspiciunile, 
uneori exprimate direct, alteori subtil, că public uşor, 
pentru că o fac la editura „mea”. M‑au afectat, am început 
să mă întreb eu însumi dacă nu există măcar o fărîmă de 
adevăr în asta. Astfel încît am profitat de poziţia la editură 
ca să‑mi rezolv întrebările. Mi‑am trimis un manuscris 
propriu la referenţi, aşa cum fac cu altele: fără numele 
autorului, fără vreun element de identificare. Am primit 
recomandare clară de publicare. A fost o bucurie, evident, 
m‑am mai liniştit. Dar au fost momente în care mi‑am 
pus întrebări... Nu ştiu dacă alte răspunsuri m‑ar fi dus 
către renunţarea la scris. Nu ştiu. Cred, mai degrabă, că 
nu. M‑aş fi încăpăţînat să arăt că am motive să scriu. Aş 
fi renunţat, probabil, la altele, nu la scris. 

– De final, îmi spui ce ai în lucru?

– În general, eu consider că am în lucru următoarea 
carte chiar dacă n‑am scris încă la ea, ci doar mă gîndesc, 
culeg idei, adun personaje, îmi fac documentarea. Se 
întîmplă şi acum asta, pentru un roman care va apărea 
cel mai devreme în 2014, dar mult mai probabil în 2015. 

– Mulţumesc.
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Introducere
Ne vom ocupa în cadrul acestui dosar pedagogic de 

precizarea unor elemente esenţiale şi fundamentale de 
evoluţie istorică generală a regiunilor balcano‑danubiene 
în perioada Antichităţii. Prin istorie antică sau istorie 
veche a acestui vast spaţiu care cuprinde zonele scăldate 
pe ambele maluri de cursul Dunării de la izvoarele sale 
situate în munţii Pădurea Neagră (Schwarzwaldberge) şi 
până la gurile Dunării (Delta Dunării) şi ţinuturile din 
centrul şi nordul peninsulei Balcanice, se înţelege perioada 
cuprinsă de la primele menţiuni scrise ale autorilor greci 
şi până la căderea Imperiului Roman de Apus (A.D. 476) 
pentru provinciile danubiene occidentale (Rhaetia et 
Vindelicia, Noricum, fosta Pannonia Superior); şi respectiv 
pentru provinciile danubiene centrale şi orientale (fosta 
Pannonia Inferior, estul Dalmaţiei şi fostele Moesia 
Superior şi Moesia Inferior) până la domniile împăraţilor 
romano‑bizantini Mauricius, Phocas şi Heraclius şi la 
căderea sistemului de limes danubian de la Dunărea de Jos 
sub presiunea atacurilor Avarilor, a incursiunilor Hunilor 
Kutriguri (parte a Protobulgarilor) şi a raidurilor de pradă 
urmate de migraţia şi stabilirea definivă a Slavilor la sud 
de Dunăre şi în Balcani. Căderea limes‑ului danubian al 
Imperiului Roman de Răsărit (Romano‑Bizantin), fixată 
tradiţional în anii finali ai domniei lui Mauricius şi mai ales 
în cursul domniei lui Phocas (602‑610 p.Chr.), urmată 
de cuceririle şi colonizarea Slavilor în Balcani, reprezintă 
finalul perioadei antice pentru aceste regiuni. Datele 
arheologice obţinute în urma cercetărilor mai recente ar 
putea sugera o prăbuşire definitivă a limes‑ului danubian 
abia sub domnia împăratului Heraclius (610‑641 p.Chr.).

Trebuie precizat de la bun început că aceste dosare 
pedagogice nu sunt o lucrare de cercetare istorică de 
ultimă oră pe un subiect restrâns, ci o încercare de sinteză 
istorică cu scop didactico‑pedagogic concepută pentru 
un vast spaţiu şi pe un lung interval de timp. Accentul 
prezentării va cădea pe perioada cuceririi romane (sec. 
III‑I a.Chr.) şi a Imperiului Roman Timpuriu (sec. I‑III 
p.Chr.), atunci când acest spaţiu era divizat de la vest la 
est de provinciile romane Rhaetia et Vindelicia, Noricum, 
Pannonia Superior, Pannnonia Inferior (ambele Pannoniae 
alcătuind pentru Romani Illyricum Inferius), Dalmatia 
(cunoscută de Romani şi drept Illyricum Superius), Moesia 
Superior, Moesia Inferior, Dacia (divizată de administraţia 
imperială romană în trei provincii mai mici, şi cunoscute 
sub numele de Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis, 
şi respectiv Dacia Malvensis; existase şi o împărţire 
anterioară a Daciei ca Dacia Superior şi respectiv Dacia 
Inferior); pentru provinciile romane de la sud de linia 
munţilor Balcani avem Thracia, Macedonia, şi respectiv 
Epirus şi Achaia. Ultimele două provincii enumerate, 
cuprinzând sudul extrem al Albaniei şi teritoriul Greciei 
continentale şi peninsulare actuale (fără Tracia şi 
Macedonia greacă de astăzi, incluse atunci în provincia 
romană a Macedoniei), nu pot fi considerate provincii 
balcano‑danubiene propriu‑zise, deoarece privesc mai 
degrabă spre Mediterana (Marea Adriatică, Marea Ionică 
şi Marea Egee) decât spre interiorul continentului. După 
abandonarea Daciei transdanubiene de către împăratul 
Aurelianus (270‑275 p.Chr.), acesta a retras legiunile 
şi administraţia romană din Dacia Traiană în nou 
înfiinţatele provincii sud‑dunărene Dacia Ripensis şi 
Dacia Mediterranea, provincii nou create din teritorii luate 
de la cele două Moesiae, poate şi de la Dalmatia şi Thracia. 
Izvoarele istorice narative de secol IV p.Chr. afirmă chiar 
că abandonarea Daciei de către trupele armatei romane 
retrase la sud de Dunăre şi urmate de aristocraţia şi 

administraţia provincială ar fi avut loc chiar mai înainte 
de Aurelianus, sub domnia lui Gallienus la mijlocul 
secolului al III‑lea p.Chr. Prin urmare, unele izvoare 
romane narative văd o retragere a autorităţilor romane din 
Dacia sub Gallienus, altele sub Aurelianus: este posibil şi 
ca, sub presiunea războaielor Imperiului Roman cu Goţii, 
Herulii, Sarmaţii, şi Carpii (Dacii liberi din spaţiul dacic de 
nord‑est), să fi avut loc o retragere romană în două etape 
din Dacia romană: una sub Gallienus (poate doar parţială 
sub aspect teritorial şi provizorie sau temporară, până 
la restabilirea situaţiei militare favorabile Romanilor) şi 
una definitivă sub Aurelianus, probabil prin anii 271‑274 
p.Chr. 

Sub domniile ulterioare ale împăraţilor romani 
Diocletianus (284‑305 p.Chr.; perioada Tetrarhilor: 
Diocletianus, Maximianus, Constantius Chlorus şi 
Galerius) şi Flavius Valerius Constantinus/Constantin 
cel Mare (306‑337 p.Chr.), provinciile Imperiului Roman 
vor fi divizate în unităţi administrativ‑teritoriale mai mici 
ca întindere, fiind astfel grupate mai multe provincii 
în unităţi ample de administraţie teritorială, numite 
dioceze (unităţi teritoriale medii) şi respectiv prefecturi 
(unităţi maxime de teritoriu). Perioada Imperiului Roman 
Târziu şi diviziunea teritoriului imperiului în aceste mici 
provincii conduse de praesides, subordonaţi acelor vicarii 
care conduceau diocezele şi praefecti care conduceau cele 
patru mari prefecturi ale Imperiului Roman (Gallia care 
cuprindea provinciile diocezelor occidentale din Britannia 
până în Mauretaniae, Italia care cuprindea provinciile 
centrale din Alpi până în nordul Africii, Illyricum care 
grupa provinciile de la Dunărea de mijloc şi până în Libya, 
şi finalmente Oriens care grupa provinciile din Moesia şi 
Thracia în Egipt, din Macedonia şi Grecia până în Syria la 
hotarul de pe Eufrat cu Persia şahilor Sassanizi), nu va fi 
tratată decât foarte sintetic şi concis aici, rezumându‑ne 
la esenţial. Ierarhia militară romană va deveni complet 
separată şi paralelă celei civile administrative, care va fi la 
rândul ei structurată pe principiul ierarahiei gradelor din 
armată (cu alte cuvinte, eşaloanele corespondente în rang 
ale armatei şi respectiv ale administraţiei imperiale civile 
vor deveni echivalente). Forţele militare vor fi divizate în 
trupe de frontieră (milites limitanei/ripenses) şi respectiv 
armata operativă mobilă din interiorul teritoriului 
(exercitus comitatensis). Duces şi respectiv Comites vor 
fi ofiţerii de carieră care vor comanda aceste noi forţe 
armate complet profesioniste ale Imperiului Roman 
Târziu; legiunile devin mai mici şi mai mobile, ponderea 
cavaleriei ca armă şi a elementului militar roman de origine 
barbară (mai ales germanică şi sarmatică) creşte, ca şi al 
provincialilor recrutaţi şi încorporaţi/înrolaţi voluntar şi 
selectiv, predilect dintre populaţiile cele mai războinice ale 
imperiului (Celţi, Celtiberi, Pannoni, Dalmaţi, Iliri, Traci, 
Macedoneni, Mauri, Isaurieni, etc., romanizaţi adeseori 
destul de superficial la momentul recrutării/încorporării)1. 
Vechea gardă pretoriană/cohortele pretoriene (cohortes 
praetoriae) vor fi înlocuite după bătălia de la Pons Milvius/
Saxa Rubra (A.D.312) dintre viitorul Constantin cel Mare 

1  Soldaţii romani de origine barbară (germanică, sarmată, 
alană, hunică, etc.) înrolaţi fie ca mercenari, fie chiar cu 
statutul de foederati (aliaţia ai Imperiului Roman pe baza 
unui tratat sau pact special numit foedus) vor substitui 
complet vechile unităţi auxiliare de cavalerie şi infanterie 
(auxilia: alae, cohortes, numeri). Aceşti barbari superficial 
sau chiar cvasi‑total neromanizaţi şi recrutaţi/încorporaţi 
din exteriorul Imperiului Roman, din Barbaricum după cum 
spuneau Romanii şi din coloniile de barbari de pe limes (din 
regiunea de frontieră a Imperiului Roman, mai ales de pe Rin 
şi de pe Dunăre), vor alcătui forţele de şoc ale armatei romane 
din sec. IV‑V p.Chr.

şi Maxentius, de către forţele de elită numite Scholae 
Palatinae (Palatini, Scutarii) şi Lanciarii, soldaţii romani 
cei mai buni care vor alcătui noua gardă imperială a 
învingătorului Constantin. Reformele financiar‑fiscale şi 
monetare ale lui Diocletianus şi Constantinus Magnus/
Constantin cel Mare nu reuşesc să oprească lentul declin 
al economiei monetare de schimb a imperiului; oraşele 
romane se restrâng ca teritoriu şi devin fortificate, marile 
proprietăţi funciare (latifundia) ale aristocraţiei romane 
se extind. Treptat mulţi sclavi, dar şi mici arendaşi liberi 
de pe aceste domenii devin coloni specifici Antichităţii 
Romane Târzii, o categorie de oameni dependenţi 
juridic şi socio‑economic de proprietarul domeniului 
şi de familia acestuia. Creştinismul va învinge treptat 
cultele păgâne din Imperiul Roman, între Edictul din 
Mediolanum (Milano) din 312/313 p.Chr. şi interzicerea 
sub împăratul Theodosius I a sacrificiilor către vechii zei, 
închiderea templelor, a Misterelor Eleusine şi a Jocurilor 
Olimpice (380‑393 p.Chr.). Cultele păgâne romane şi 
greco‑orientale vor subzista în secret însă în Imperiul 
Roman (mai ales în partea sa occidentală, dar şi în 
provinciile balcano‑danubiene şi orientale) şi în secolul al 
V‑lea p.Chr. religiile necreştine din Imperiul Roman vor 
avea chiar o scurtă revigorare sub domnia lui Iulianus 
Apostata (361‑363 p.Chr.). 

Victoria armatelor lui Theodosius asupra forţelor 
secesioniste din Occidentul Roman, comandate de 
retorul Flavius Eugenius, de senatorul Nicomachus 
Flavianus şi de comandantul militar roman germanic 
(franc de origine) Arbogast la râul Frigidus, în A.D. 394, 
va fi urmată în anul imediat următor (395) de divizarea de 
facto a Imperiului Roman în Pars Occidentis şi respectiv 
în Pars Orientis, conduse de fii lui Theodosius, împăraţii 
Honorius şi Arcadius. Imperiul Roman rămâne însă de 
iure un Imperium indivisum. Vechiul Illyricum (Dalmatia 
et Pannonia) va fi împărţit între cele două imperii, care 
vor ajunge să reprezinte în decursul timpului tot mai 
mult lumea latină occidentală (romano‑celto‑germanică) 
şi respectiv lumea elenistico‑orientală care va deveni 
Imperiul Roman de Răsărit (sau Romano‑Bizantin, 
tot mai elenizat, care se va transforma în Imperiul 
Bizantin medieval de limbă şi cultură greacă, de religie 
creştin ortodoxă şi cu o civilizaţie specifică permeată de 
influenţele culturilor milenare ale Orientului Apropiat şi 
Mijlociu). Imperiul Roman de Apus va înceta să existe 
atât de facto cât şi de iure odată cu detronarea ultimului 
împărat roman al Apusului, adolescentul Romulus 
Augustulus, de către comandantul militar roman de 
origine germanică Odoacru (Odoacer), în A.D. 476. Acesta 
din urmă, comandant al mercenarilor germanici Heruli, 
Rugi, Scyri şi Turcilingi (Turingi sau Turingieni?), va 
trimite însemnele imperiale romane ale Occidentului la 
Constantinopol, cetatea imperială fondată ca o a doua 
Romă/Noua Romă (Nova Roma, Neva JRwvmh) de către 
Constantin cel Mare pe malurile Bosforului în anii 
324‑330 p.Chr. Odată cu moartea ultimului personaj 
politic roman care îşi asumă titlul imperial roman asupra 
Occidentului, senatorul Iulius Nepos, în Dalmaţia în A.D. 
480, nu mai putem vorbi de un Imperiu Roman de Apus. 
Acest fapt va avea un profund impact în timp asupra 
teritoriilor din vechiul Illyricum şi din vechea Dacie Traiană 
nord‑danubiană (Dacia Apulensis, Dacia Porolissensis, 
Dacia Malvensis), spaţii legate ab initio de lumea celtică 
şi apoi, prin cucerirea romană, de vechea Romă, de 
limba Latină şi de Creştinismul de expresie latină şi 
occidentală. În cursul secolelor, separaţi de Occidentul 
latin mai ales după instalarea Slavilor şi Protobulgarilor 
în Balcani în decursul secolului al VII‑lea p.Chr. şi ale 
valurilor succesive de migratori Avari, Protobulgari, 

Dan‑Tudor Ionescu

Roma, Balcani, Dunăre:  
Cucerire, colonizare şi organizare 

provincială romană în Balcani  
şi pe cursul Dunării

D O S A R
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D O S A R
Slavi şi Maghiari în Pannonia sec. VI‑X p.Chr., creştinii 
latinofoni din vechea Dacie nord‑dunăreană, din fostele 
Moesiae (Superior et Inferior) şi din estul lui Illyricum 
Superius (Dalmaţia orientală, trecută la Imperiul Roman 
de Răsărit în sec.V‑VI p.Chr.), legaţi religios (confesional) 
şi lingvistic iniţial de Roma şi de Apus, vor înclina tot mai 
mult spre Biserica Răsăritului. 

La Alexandria din Egipt, uciderea matematicienei şi 
profesoarei de filozofie greacă Hypatia de către monahii 
creştini fanatizaţi ai episcopului Kyrillos al Alexandriei la 
aprox. A.D. 400, ca şi celebrarea publică pentru ultima 
dată la Roma a sacrificiilor către zeii romani tradiţionali 
sub presiunea asediului Vizigoţilor lui Alaric în anii 
408‑410 p.Chr., pot fi considerate ca emblematice pentru 
finalul cultelor precreştine elenistico‑romane. Jocurile 
sângeroase de gladiatori (ludi gladiatorum/munera 
gladiatoria) vor fi definitiv interzise la Roma în primul 
deceniu al secolului al V‑lea p.Chr.; cu aprox. zece ani 
înainte (A.D.393), competiţiile atletice panelenice de la 
Olympia fuseseră intezise (ca şi Jocurile Pythice, Nemeice, 
Istmice, Carneene şi Panathenaice), fiind pecedate de 
sacrificii şi deci protejate de zeii şi eroii vechii Grecii: Zeus, 
Apollon, Hermes, Heracles, şi Theseus. Totuşi, pentru 
încă un secol (cam până la domnia regelui Ostrogoţilor, 
Theodoric, în Italia), la Roma în Colosseum se vor 
organiza venationes (lupte între fiare sălbatice şi ucideri 
de animale sălbatice ca un fel de vânători în amfiteatru, 
efectuate de luptători specializaţi numiţi bestiarii) şi 
curse de cai şi de care vor avea loc în Circus Maximus din 
Roma. La fel, la Constantinopol, Hipodromul şi cursele 
de care care opuneau pe „Verzi” facţiunii „Albaştrilor” 
şi sub Iustinianus I (527‑565) fac parte din aceeaşi 
moştenire antică greco‑romană a concursurilor atletice 
păgâne. Boethius şi Cassiodorus consilierii romani ai 
lui Theodoric Ostrogotul şi ultimele familii aristocratice 
senatoriale romane (Anicii, Symmachii, Nicomachii, 
etc.), deşi formal creştini la începutul secolului al VI‑lea 
p.Chr., erau sufleteşte, moral şi intelectual mult mai 
aproape încă de lumea greco‑romană şi de mentalitatea/
cultura/spiritualitatea filozofiei stoice romane decât de 
noua religie (Creştinismul se suprapunea atunci pentru 
mulţi dintre senatorii romani cultelor păgâne familiale 
romane, practicate oarecum clandestin sau în secret din 
secolul al V‑lea p.Chr.). Se consideră sfârşitul absolut al 
păgânismului din cadrul elitelor intelectuale greco‑romane 
odată cu închiderea şcolilor filozofice din Atena de către 
împăratul Iustinian (527‑565 p.Chr.), în A.D. 529. Mulţi 
filozofi greci, bănuiţi a fi criptopăgâni, au fugit în Persia 
„Regelui regilor” (Shahanshah) din dinastia Sassanizilor.

Oricum, în ciuda retragerii forţelor militare romane 
la sud de Dunărea de jos şi a dominaţiilor succesive la 
nord de fluviu ale barbarilor Goţi (germanici) şi Sarmaţi 
(iranieni), Huni (probabil nucleul lor etnic fiind de origine 
şi limbă altaică), Alani (iranieni), apoi Gepizi (germanici), 
Avari (de origine probabil tot altaică) şi Slavi, împăraţi 
romani precum Constantin cel Mare (306‑337 p.Chr.) 
şi Iustinian I (527‑565 p.Chr.) au încercat şi reuşit să 
recucerească temporar puncte strategice la nord de 
fluviu. De asemenea, populaţia daco‑romană latinofonă, 
agricolă şi pastorală, baza etnică, culturală şi lingvistică 
a Daco‑Românilor de mai târziu, a continuat să locuiască 
la nord de Dunăre (mai ales în spaţiul intracarpatic 
şi în zonele deluroase şi păduroase de la sud şi est de 
munţii Carpaţi), pe toată perioada „mileniului întunecat” 
(aprox.300‑1300). Ei au asimilat diferitele elemente sau 
enclave de populaţii migratoare rămase pe aceste teritorii 
(enclave germanice precum unele mici grupuri de Goţi, 
îndeosebi Vizigoţi din fosta Moesia Inferior şi Gepizi în 
fostele Dacia Apulensis et Dacia Porolissensis, triburi 
nomade iraniene Sarmato‑Alane mai ales la est de Carpaţi 
iar ulterior mai ales Slavi şi apoi în special grupuri 
migratorii de nomazi de origine altaică, mai exact de stirpe 
veche turcică: Pecenegi, Uzi şi Cumani). Grosul acestor 
popoare migratoare a trecut mai departe spre vest şi spre 
sud, împinse de alte valuri succesive de migratori venite 
dinspre nord şi mai ales dinspre est (ultimii nomazi care 
închid epoca migraţiei popoarelor în estul Europei fiind 
Tătaro‑Mongolii spre mijlocul secolului al XIII‑lea). Unele 
grupuri de invadatori/migratori de diferite origini etnice 
au rămas însă alături de populaţia romanică şi dacică 
romanizată din spaţiul nostru, au dominat‑o efemer din 
punct de vedere politico‑militar şi socio‑economic, pentru 
a se asimila ulterior complet autohtonilor şi a forma 
probabil baza aristocraţiei medievale româneşti.

Este eronat să se afirme că populaţia romană locuia 
la Dunărea de mijloc şi de jos numai la nord de fluviu. 
Populaţia latinofonă traco‑romană şi iliro‑romană era 
majoritară până în secolul al VII‑lea p.Chr. pe o mare parte 
din nordul peninsulei Balcanice. Slavii şi aşezarea lor la 
sud de Dunăre, ca şi năvălitorii Protobulgari (de origine 
hunică, veche turcică, poate având şi o componentă 
iraniană) care au întemeiat Khanatul Bulgar de la 

Dunăre în anii 679‑681, au dus la schimbarea definitivă 
a aspectului etnic şi lingvistic al peninsulei Balcanice. 
Grupuri de populaţie latinofonă dintre Balcani şi Dunăre 
sunt împinse spre sud şi spre vest de Slavi, Avari şi 
Protobulgari, devenind baza populaţiei romanice Vlahe din 
Evul Mediu şi apoi din epoca modernă (Macedo‑Români/
Aromâni, Cuţovlahi, Megleno‑Români, poate şi 
Istro‑Români, Morlacchi/Mavrovlahi, etc.) din centrul 
şi vestul Balcanilor (Tracia, Macedonia, Epir, Thessalia, 
Etolia, Acarnania, Albania şi Dalmaţia). Alţi romanici, 
vorbind o limbă tot de origine neolatină (Dalmata) ca şi 
dialectele Vlahilor balcanici, vor locui pe coasta dalmată a 
Adriaticii, fiind împinşi acolo tot de Slavi (ultimul vorbitor 
nativ al idiomului romanic dalmat s‑a stins prin secolul 
al XIX‑lea). Romanici de la sud de Dunăre, care fugeau 
în secolele IV‑VI de fiscul imperial roman sau care erau 
aduşi la nord de Dunăre ca prizonieri de război capturaţi 
de războinicii barbari în incursiunile lor de jaf de la sud 
de fluviu, vor întări numărul populaţiei latinofone şi apoi 
vorbitoare de proto‑Română (stră‑Română) de la nord de 
fluviu. Este vorba aici de procese istorice de etnogeneză/
etnomorfoză (şi de apariţia treptată a limbii Române prin 
evoluţia lentă a Latinei populare sau vernaculare din 
regiunile danubiene), care au durat secole, iar vechea 
dispută academică dintre adepţii teoriei continuităţii 
neîntrerupte a Românilor în Dacia Traiană şi cei ai teoriei 
imigraţioniste reflectă nu numai o problemă ştiinţifică 
istorică, ci şi problemele politico‑naţionale ale sec. 
XVIII‑XIX, prelungite apoi în secolul al XX‑lea.

Apariţia poporului Albanez şi mai ales originea lui 
este şi astăzi obiect de dispută: urmaşi direcţi in situ ai 
vechilor Iliri neslavizaţi, neelenizaţi şi neromanizaţi sau ai 
unui grup etnic Traco‑Dacic (Daco‑Getic/Daco‑Moesian) 
neromanizat, neslavizat şi împins spre sud‑vest către 
Adriatica din zona Drava‑Sava‑Dunăre‑Tisa (regiunea 
Porţilor de Fier) de migraţia Slavilor din secolul al VII‑lea 
p.Chr.? Arheologia şi lingvistica caută să aducă argumente 
în sprijinul uneia sau alteia dintre teoriile privind originea 
poporului şi a limbii Albaneze, deşi ambele teorii nu sunt 
mutual exclusive. 

De aemenea, populaţie romanică (Blachi et Pastores 
Romanorum) sunt atestaţi de Gesta Hungarorum (Faptele 
Ungurilor) a notarului ungur Anonymus (izvor maghiar 
de limbă Latină din secolele XII‑XIII) la finele secolului 
al IX‑lea şi începutul secolului al X‑lea în Pannonia, 
atunci când triburile nomade Maghiare (Ungurii conduşi 
de Arpad, de origine fino‑ugrică şi veche turcică) pătrund 
venind peste Carpaţii Nordici sau Păduroşi în Pusta 
Pannonică. Această informaţie este confirmată de cronica 
veche Rusă a monahului Nestor din Kiev, intitulată 
Povesti ot vremenîh let (Povestirea anilor de demult/a 
vremurilor de altădată), izvor narativ rusesc de secol al 
XII‑lea, care menţionează pe „Volohi” (Vlahi sau Valahi 
adică Români) şi pe Slavi ca anteriori venirii Ungurilor în 
spaţiul Pannoniei şi Transilvaniei (Bazinul Carpatic); care 
Volohi şi Slavi le opun rezistenţă militară cuceritorilor 
Unguri. Indiferent dacă prin „Vlahi şi Păstori ai Romanilor” 
şi respectiv „Volohi”, aceste surse scrise înţelegeau în 
Pannonia pe urmaşii romanizaţi ai vechilor Pannoni şi/
sau numai pe păstorii Proto‑Români care în secolul al 
IX‑lea, profitând de distrugerea Kaganatului Avar de către 
Francii lui Carol cel Mare şi Bulgarii Khanului Krum, îşi 
păşteau turmele din munţii şi podişul Transilvaniei până 
în Câmpia Pannonică, aceste surse istorice afirmă clar 
persistenţa unei populaţii romanice atât în fosta Dacie 
Traiană cât şi în Pannonia.

Pentru vechile provincii romane Noricum şi Rhaetia et 
Vindelicia, vechea populaţie romanizată de origine celtică 
şi retică a persistat în aceste foste provincii în cursul 
secolelor V‑VI p.Chr., fiind treptat asimilată de populaţiile 
germanice imigrate aici ale Juthungilor, Rugilor, 
Herulilor, Ostrogoţilor, Longobarzilor, Burgunzilor, 
Suebilor, Alamanilor şi Baiuvarilor (ultimii fiind probabil 
urmaşii vechilor triburi germanice suebice de Quazi şi 
Marcomanni şi respectiv strămoşi ai Bavarezilor de astăzi), 
popoare teutonice care vor fi supuse la rândul lor de 
puterea Francilor germanici. Un izvor roman târziu (izvor 
latin creştin hagiografic), intitulat Vita Sancti Severini 
(Viaţa Sfântului Severinus), menţionează persistenţa nu 
numai a unei populaţii celto‑romane latinofone în Noricum 
spre finele secolului al V‑lea p.Chr., ci şi supravieţuirea 
unor mici centre urbane fortificate romane conduse de 
un episcop creştin (Sfântul Severinus), existenţa unor 
ultime forţe militare romane care apărau aceste centre, şi 
substituirea treptată a autorităţii administraţiei romane de 
către puterea episcopului creştin care negocia în numele 
Romanilor din Noricum cu regele barbarilor germanici 
Rugi, care cuceriseră atunci o mare parte a acestei 
provincii. Noricum şi cea mai mare parte din Rhaetia et 
Vindelicia vor fi treptat şi ireversibil germanizate în cursul 
secolelor V‑XI, iar vechi centre romane precum Vindobona 
(Viena) vor deveni burguri germanice: este cazul oraşelor 

Wien (Viena), Regensburg, Augsburg, Augst, Basel, etc.
În regiunile din Rhaetia et Vindelicia în care populaţiile 

germanice imigrate au fost minoritare numeric şi au fost 
asimilate de către celto‑romanii şi reto‑romanii latinofoni 
(cum este cazul Burgunzilor germanici care au intrat din 
estul şi sud‑estul Galliei în vestul Rhaetiei, de exemplu), 
avem cazul cantoanelor francofone şi italofone (cantonul 
Ticino) din actuala Elveţie, ca şi persistenţa unei populaţii 
romanice Reto‑Romane (Romanşe) în centrul Elveţiei 
(cantonul Grisons) şi la frontiera austriaco‑italiano‑slovenă 
de azi (în Friuli). Totuşi, atât Reto‑Romanii helvetici 
cât şi Friulanii romanici au suferit în cursul secolelor o 
puternică influenţă lingvistică, culturală şi de compoziţie 
etnică germanică (iniţial ostrogotică şi longobardă, apoi 
alamanică, francă, bavareză şi austriacă).

Aceste precizări succinte sunt de natură să clarifice 
destinul istoric al „sigiliului Romei” (spre a relua expresia 
consacrată şi inspirată a marelui istoric Nicolae Iorga) 
asupra provinciilor romane danubiene.

Dalmaţia (Illyricum Superius)

În rândurile care urmează ne vom ocupa de istoria 
regiunii pe care vechii Greci şi Macedoneni o numeau Illyris 
sau Illyria ( jIlluriv”// jIlluriva) iar pe locuitori Illyrioi (oiJ 
jIllurioiv/ jIlluvrioi) adică Iliri. Această regiune cuprindea 
iniţial cea mai mare parte a teritoriului actual al Albaniei 
şi sudul fostei Iugoslavii ( aprox. teritoriul republicilor 
ex‑iugoslave actuale Macedonia, Kossovo şi Muntenegru). 
Vechii Romani vor extinde acest toponim (pe latineşte 
Illyricum) astfel încât să cuprindă tot teritoriul fostei 
Iugoslavii (Kossovo, Macedonia, Muntenegru, Croaţia 
cu întreaga Slavonie, peninsula Istria şi coasta dalmată, 
Bosnia‑Herţegovina, Serbia cu Voievodina/Banatul 
sârbesc, Slovenia) şi Pusta Pannonică (teritoriul Ungariei 
actuale). Practic este întregul spaţiu cuprins între Friuli, 
Stiria şi Carinthia la Nord şi Nord‑Vest (ţinuturi de la 
hotarele actuale dintre Slovenia, Croaţia, Italia şi Austria) 
şi Epir (sudul extrem al Albaniei şi nord‑vestul extrem 
al Greciei) la Sud şi Sud‑Est, dintre Pusta Pannonică 
(Ungaria actuală grosso modo) şi Dacia (azi România) la 
Nord, Nord‑Est şi Est şi Marea Adriatică la Vest; la sud 
regatul antic al Macedoniei (din nordul Greciei actuale şi 
sudul republicii Macedonene ex‑iugoslave) era vecinul de 
la frontiera meridională a Iliriei. Folosesc aici denumirile 
moderne de ţări pentru facilitarea înţelegerii geografice a 
zonei. Triburile de origine etnică variată şi adeseori mixtă 
(ilirică propriu‑zisă, celtică şi tracică) care locuiau acest vast 
areal vor fi numite de Romani cu diferite etnonime: Illyri, 
Dalmatae/Delmatae, Pannoni, Scordisci, Dardani, Paioni/
Paiones, Agriani/Agrianes, Taulanti/Taulantae, Breuci, 
Pirustae, Baridustae, Sardeates/Sardeatae, Daesidiatae/
Daesidiates, Liburni/Liburnae, Istri/Histri etc.2 .

(urmare în numărul viitor)

2  O listă a celor mai importante triburi şi uniuni tribale 
(mici popoare sau populaţii) ilirice, dalmatice şi pannonice ar 
fi următoarea: Iapodes (Iapozii), Liburnae (Liburni), Dalmatae/
Delmatae (Dalmaţi), Maezei, Illyri, Vercianes (Verciani/
Varciani), Agrianes (Agriani), Driones (Drioni), Breuci, 
Aesediates (Aesediati)/Daesidiatae (Daesidiates), Dassaretioi/
Dassaretes, Autariatae, Bylinioi, Atintanoi, Amantinoi, 
Pirustae, Penestes/Penestae, Sessaretes/Sessareti, Candavii, 
Encheleioi/Enchelei, etc. Unele grupuri tribale erau formate 
din mai multe mici triburi: e.g. Ardiaioi/Ardiaeii erau formaţi 
din triburile numite Daorsi, Pleurei, Docleates/Docleati, 
Labeates/Labeati; Taulanti/Taulantae (Taulantinii/Taulanţii) 
erau o confederaţie de triburi alcătuită din Abrei, Parthinioi, 
şi Albanoi (ultimii ocupând zona de hinterland a cetăţii 
Dyrrachion/Dyrrachium (Durrazzo/Durres). Pe valea mijlocie 
a Vardarului (în Antichitate acest fluviu se numea Axios) 
locuiau războinicii Paiones (Paionii) iar pe câmpia Kosovë 
(Kossovoplje) şi pe afluenţii de sud şi vest ai râului Margos/
Margus (Morava) până la confluenţa de unde începe Morava 
Mare locuiau Dardanoi (Dardani), vide Islami 1985, pp. 39‑40. 
Paionii şi Dardanii (ca şi Tracii lui Rhesos) sunt amintiţi chiar 
de Iliada lui Homer ca războinici aliaţi ai Troienilor contra 
Aheilor, deşi o menţiune atât de timpurie se poate referi la 
populaţii omonime distincte (chiar dacă posibil înrudite) cu 
populaţiile cunoscute din izvoarele istorice ulterioare. Despre 
Paiones (Paioni) şi Agrianes (Agriani) nu putem afirma cu 
certitudine dacă erau Traci sau Iliri ori o populaţie mixtă 
Traco‑Ilirică, deşi ştim că războinici din cadrul acestor 
populaţii din munţii Peninsulei Balcanice au luptat vitejeşte în 
detaşamente proprii speciale ale armatei macedonene conduse 
de Alexandru cel Mare. Aceeaşi problemă a apartenenţei 
etnolingvistice şi etnoculturale se pune până astăzi şi pentru 
Dardani: Iliri, Traci, sau Iliro‑Traci (Iliri cu influenţe lingvistice 
şi culturale tracice, datorate împrumuturilor reciproce, 
vecinătăţii geografice şi/sau chiar unor elemente etnice 
tracice asimilate de masa ilirică a populaţiei) sau Traco‑Iliri 
(Traci care au primit influxuri lingvistico‑culturale şi chiar un 
considerabil aport etnic iliric). 
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MICROESEU O moarte care n‑a cântărit nici cât 
un fapt divers 

M.Blecher (1909‑1938) 
75 de ani de la despărţire

B. Marian 

„În dimineaţa de 31 
mai, a murit la Roman, 
în vârstă de 29 de ani, 
după o viaţă trăită în 
spitale şi sanatorii, cu 
amândouă picioarele 
îndoite şi anchilozate 
de la genunchi, cu şira 
spinării distrusă de 
tuberculoză... cu doi 
ochi mari, puţin sticloşi, 
dilataţi în lunga lor 
insomnie, scriitorul 
M. Blecher. El lasă în 
urma lui două cărţi 
tipărite care – nu am 
nici o îndoială – îi vor 
păstra pentru totdeauna 

dureroasa lui memorie”, nota Mihail Sebastian în revista 
VIAŢA ROMÂNEASCĂ din iulie 1938. Un Iov al istoriei 
literare a fost Blecher, care s‑a născut la 8 septembrie 
1909, la Botoşani, în familia unui negustor de porţelanuri. 
Şi‑a dat bacalaureatul la Paris, iar la vârsta de 19 ani 
se îmbolnăveşte de morbul lui Pott, boala de care vorbea 
Sebastian. Soarta i‑a rezervat zece ani de chin, dar şi de 
vise şi răgaz de creaţie, pentru că Max – Marcel Blecher 
avea talent, se entuziasmase de suprarealism, modernism 
în genere, era un precursor al oniricilor, la noi, avea ce 
spune. Filosofia, muzica, desenul, artele plastice îi erau la 
îndemână. A debutat în 1930, la „Bilete de papagal” al lui 
Arghezi, cu schiţe şi aforisme, iar revista lui Andre Breton 
i‑a publicat, în Franţa, prozopoeme. Acestea au fost grupate 
ulterior într‑o plachetă, cu titlul „Corp transparent”, în 
ţară. Prieteni apropiaţi i‑au fost Geo Bogza şi Saşa Pană, 
acesta din urmă ocupându‑se de opera ce va deveni prea 
curând postumă. În 1971, la editura Cartea Românească 
a apărut volumul antologic „Vizuina luminată”, conţinând 
jurnalul de sanatoriu, proze şi poeme, traduceri, 
corespondenţă, desene ale autorului, note ale lui Saşa 
Pană. Cu un an înainte, la editura „Minerva”, Dinu Pillat 
se îngrijise de apariţia unui volum de proze. Cărţile despre 
care scrisese Sebastian erau „Întâmplări din irealitatea 
imediată” (Ed. Vremea – 1936), cu un portret de Jules 
Perahim şi „Inimi cicatrizate” (Ed. Alcalay – 1937). În 
1972, prima din aceste cărţi a fost tipărită în Franţa la 
editura Denoel, cu o prefaţă de Ov.S. Crohmălniceanu. 
E. Lovinescu scria despre Blecher – „O mare capacitate 
de a percepe realitatea, de a o izola, de a fuziona cu ea şi, 
după această fuziune, de a o dilata în forme fantastice”, 
iar Pompiliu Constantinescu afirma – „Rareori mi s‑a 
întâmplat să întîlnesc în epocă un debut mai revelator. 
Geo Bogza era convins că romanul „Inimi cicatrizate” va 
dăinui peste o sută de ani. Noi spunem că mai mult. Au 
scris despre Blecher numeroşi exegeţi, admiratori, lectori 
atenţi, critici de anvergura, începând cu G. Călinescu, apoi 
Eugen Ionescu, Camil Baltazar, Silvian Iosifescu, Radu G. 
Ţeposu („Suferinţele tânărului Blecher” – E. Albatros – 
1987), Dinu Pillat (o intensitate fără precedent, o literatură 
a autenticităţii subiective,senzaţia ameţitoare a neantului 
ascuns în banalitate,expresivitate extraordinară). A fost 
comparat cu Kafka, iar Eugen Ionescu spunea că Blecher 
„denunţă realitatea fantastică a lucrurilor”. G. Călinescu 
făcea anumite paralele cu Thomas Mann. „O statuie vie 
a durerii”, scria cu afecţiune tulburată prietenul Saşa 
Pană. Iar Blecher a răspuns – „Viermele a fost înţepat 
de ac, dar aripile cu polen continuă să bată... Am trăit 
în 29 de ani mai mult decât alţii în 100... Iată‑mă sunt 
vulturul din asfinţit cu inima mea în cioc aprinsă ca un 
lampion”. „Inimi cicatrizate” a fost tradus în germană, iar 
la noi, Radu Afrim a pus în scenă un spectacol teatral. 
„Sunt treaz, dar dorm şi visez veghea mea” au fost unele 
dintre ultimele cuvinte ale acestui martir al istoriei literare 
româneşti.

Paşoptismul 
WEB
Alexandru Horia

Apelul lui Heliade Radulescu a prins 
rădăcini unde nu te‑ai fi aşteptat, în epoca 
net‑ului. „Scrieţi băieţi orice, numai scrieţi” 
exclama paşoptistul în urmă cu un secol şi 
jumătate şi iată că azi visul lui s‑a înfăptuit. 
Trăim în cea mai grafomană perioadă a 
istoriei graţie web‑ului. Dar aici este şi un 
paradox foarte interesant. Vă mai aduceţi 
aminte de Mc. Luhan? Faimosul teoretician 
al comunicării din anii ’70 care proorocea 
pe un ton oracular că în lumea electronică 
oamenii abandonează scrierea in favoarea 
audiovizualului? „Civilizaţia literei a apus” 
afirma Mc. Luhan şi expertiza sa dădea fiori 
pe şira spinării. Un sociolog italian se văita că 
tinerii de azi sunt pasionaţi doar de cifre, nu şi 
de litere. Pe dracu! Uitaţi‑vă la tonele de lexeme 
aruncate pe mess, la fluviile de comment‑uri 
care invadează subsolurile articolelor din 
presa electronică. Junii noştri internauţi au 
degetele lipite de literele tastelor ca timbrul de 
scrisoare. Generatia Google este „literofagă”, 
ea juisează scriind digital aşa cum generaţia 
muzicală flower‑power de acum 60 de ani 
stătea cu urechea lipită de casetofoane şi 
magnetofoane (citiţi deliciosul roman „Muzici 
şi faze” al lui Ovidiu Verdeş şi o să înţelegeţi 
audiocentrismul adolescenţilor de atunci). 

Acum situaţia s‑a schimbat surprinzător. 
Net‑ul i‑a întors pe flăcăi la scris. Brusc, 
puberii au devenit pasionaţi de slove, ei 
creează texte pe Facebook, pe Twiter mânaţi 
de o frenezie „scriitoricească”. Nu contează 
că emisiile lor textuale sunt deseori frânte, 
agramate, stâlcite, onomatopeice. Esenţial 
este că au poftă de scris şi asta contrazice 
flagrant teoria lui Mc. Luhan care prezicea 
deliteralizarea omului în epoca electronică. La 
drept vorbind nu numai tinerii ci toată lumea 
care a dat de gustul web‑ului este cuprinsă de 
euforia scrisului, toţi simt furnicături în vârful 
degetelor când se apropie de tastă şi sunt 
cuprinşi de o dorinţă irepresibilă de a scrie. Toţi 
batem pe clape de dimineaţa până seara, am 
devenit cu toţii dactilografe (sesizaţi accentul 
feminin al termenului), zeci, sute de milioane 
de dactilografe insomniace ţăcăne la miezul 
nopţii cu o pasiune delirantă. Această vocaţie 
scripturistică pe care a descoperit‑o în noi 
internetul este o mare surpriză antropologică. 
Apropo, emisfera stângă a creierului despre 
care zic psihiatrii că este responsabilă cu 
raţiunea şi scrierea se revanşează acum în 
detrimentul emisferei drepte unde este zona 
abisală, a inconştientului şi a oralităţii. Cu alte 
cuvinte, internetul este… de stânga. Ar putea fi 
o concluzie deschizătoare de polemici (politice). 
Ideea că mediile electronice ne atrofiază reflexele 
scrisului este o eroare. După ce a fost izgonit, o 
perioadă, de industria audiovizualului scrisul 
s‑a reîntors pe şest în viaţa noastră, internetul 
fiind calul troian al acestei răsturnări de 
situaţie. Cine ar fi crezut că scriitura devine un 
drog al adolescenţilor de azi! Psihologii spun 
că în momentul de fata adolescenţii suferă de 
„sleep texting” (invazie de texte în somn din 
cauza folosirii în exces a mess‑ului şi apariţia 
unui nou tip de somnambulism. Cred că dacă 
Heliade ar fi trăit în zilele noastre ar fi exclamat 
terapeutic: „lăsaţi scrisul, băieţi, oricum dar 
lăsaţi scrisul!”
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P O S T ‑ I T
Vis‑à‑vis de clădirea cu formă aerodinamică a Primăriei Sectorului 2, peste pasaj, 

în peisajul contemporan al Oborului, cartier încărcat de istorie şi tradiţii, s‑a deschis 
ArtotecA Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. ArtotecA e o spaţioasă şi luminoasă sală de 
expoziţie, la apariţia căreia şi‑au unit eforturile, alături de Biblioteca Metropolitană, şi 
Primăria Municipiului Bucureşti şi Muzeul Literaturii Române.

Vineri 17 mai 2013 ArtotecA şi‑a deschis pentru prima oară porţile pentru a vernisa 
gravurile şi sculpturile mereu tânărului Mircia Dumitrescu reunite sub titulatura 
generică „Nichita azi”, pentru a ne aminti că anul acesta se împlinesc 80 de ani de la 
naşterea marelui ploieştean.

Expoziţia în sine aduce o mare doză de încărcătură sufletească, Mircia Dumitrescu 
fiind destinatarul celor 28 de poezii şi 2 desene în creion dăruite lui de Nichita Stănescu, 
într‑un „joc‑troc în care poezia era scrisă pe aceeaşi mărime de coală cu desenul pe care 
îl primea în dar”. 

Peste o sută de iubitori ai artei au fost de faţă la deschiderea festivă a noii săli 
de expoziţie, prezentată de personalităţi cu greutate: Nicolae Iliescu, scriitor şi director 
general al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, Lucian Chişu, profesor universitar doctor 
şi director general al MNLR, Adam Puslojić, poet şi academician, Silviu Angelescu, 
profesor universitar doctor, Răzvan Voncu, conferenţiar universitar doctor şi critic literar 
şi, desigur, amfitrionul – Mircia Dumitrescu, profesor universitar doctor şi membru 
corespondent al Academiei Române.

Noutatea pe care ArtotecA Bibliotecii Metropolitane o aduce pentru iubitorii de 
artă bucureşteni este posibilitatea de a împrumuta acasă lucrările, aşa cum cărţile sau 
CD‑urile se pot împrumuta de la Mediateca, tot a Bibliotecii Metropolitane, de alături.

Expoziţia „Nichita azi” va rămâne deschisă până la sfârşitul lunii iunie, după care 
aşteptăm cu nerăbdare manifestări culturale de acelaşi calibru în frumoasa sală de 
expoziţie cu care peisajul artei bucureştene tocmai s‑a îmbogăţit.

ArtotecA de la Obor
Radu Vlăduţ
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Sfârşitul Istoriei şi clivajul 
civilizaţiilor sunt două sloganuri 
mediatice de ambalat psihoza 
de final de secol, două idei de 

gumilastic cărora le‑au căzut 
pradă sfertodocţii Dâmboviţei, mă rog, 

dâmboviţeii. 
Mi‑am uitat copilăria la garderobă – ar fi bun de titlu 

de ceva.

Am luat cărţile premiate în Franţa, anul trecut, 
Jerome Ferrari, cu al său Le sermon sur la chute de 
Rome, care primi ditamai Goncourt‑ul şi Patrick Deville, 
Peste & Cholera, încununat cu Premul Femina. Două 
cărţi repezi, uşor la citit, bine scrise, dar departe de a 
fi nişte romane remarcabile. Eseuri jurnalistice – Deville 
chiar încropeşte un fel de biografie bine documentată 
a lui Alexandre Yersin, cel care a descoperit bacilul 
ciumei şi vaccinul contra ei –, inteligente, pline de umor, 
un stil internaţional, deplasări suculente pe mai multe 
meridiane, reflecţii asupra marii treceri. Ferrari pare mai 
bun, mai strâns, chiar şi intriga e mai serioasă – uşor 
didactică şi corectă sau corectată politic. Personajele 
sunt doi prieteni corsicani, Libero Pintus şi Matthieu 
Antonetti, licenţiaţi la Paris, masteranzi care‑şi opresc 
drumul academic de bună voie şi decid să devină giranţi 
ai barului din localitatea lor insulară. Studiind filosofia, 
Libero pregăteşte o teză despre Sfântul Augustin, Cetatea 
Domnului şi Predica despre căderea Romei, care constituie 
fundalul romanesc. De fapt, personajele principale ale 

cărţii sunt Marcel, din familia Antonetti – rezoneur‑ul şi 
vocea oficială a comunei, fotografiat din 1918, din copilărie 
şi până la moarte ‑ şi barul sătesc. Convenţia e simplă, un 
text paralel cu care se întretaie discursul romanesc. Am 
mai citit romane de‑astea, chiar recent, Erich‑Emmanuel 
Schmitt, „Quand je pense que Beethoven est mort alors 
que tant de cretins vivent” sau, mai acum ceva timp, 
Michel del Castillo, „Mon frere L’Idiot”. Nici Vintilă Horia 
nu e departe!

În altă ordine de idei, văd o temă nouă în proza en 
vogue: internaţionalizarea conflictelor şi a personajelor, 
unitatea de timp despăturită pe mai multe meridiane. 
Şampion este de departe Marc Levy, dar şi toţi premianţii 
evropeni folosesc trucul. Vezi ultimele premii europene dar 
şi o carte stufoasă şi tembelă a uneia, Valerie Jourdan, „Le 
Dossier Roumain”, apărută la Balland în 2011, un thriller 
despre adopţia de copchii de la noi. Pe lângă alte personaje 
cu nume ca Ion Pană, Adrian Epurescu, Miron Stănescu, 
Doina Popescu, Bogdan Lăzărescu, apare şi un, hop, 
Cătălin Liceanu, secretarul premierului! Mi‑a plăcut că 
s‑a iţit în fabulă şi Yma Sumac, prima cântăreaţă pe care 
am văzut‑o pe televizorul Temp sau Rubin al copilăriei! 
Yma Sumac şi Povestirile din Rumelia, pentru copii!

După Platon, viaţa este cea mai plăcută închisoare. 
Cu timpul, oare perimetrul amintirilor se reduce sau 
devine compact? Proust crede că Timpul ar putea fi unitar 
iar trecutul trăieşte continuu în noi. Dar oare există 
pramatia asta de Timp? Dacă nu este nimic altceva decât 
degradarea omului şi a naturii?

Descriere: bulevarde lungi şi dublu largi, ca un sari 
indienesc de asfalt aruncat peste peisaj, bulevarde pe 
biais, cu cheutori, cusute cu tocuri moi, bulevarde pline 
de lumini plăpânde, de stopuri zvâcninde, de vitrine 
leşioase, de muşiţă omenească.

„O operă în care există teorii este ca un 
obiect căruia nu i se scoate eticheta cu preţul”. 

Proust.
Cine poate spune că un monument de secol unşpe 

sau paişpe e artă? Am văzut bazilici din veacurile trei‑
cinci‑şapte incomparabil mai vii, mai fireşti. Acum, cu 
internetul, nici nu mai trebuie să pleci din casă, le vezi 
pe ecranul monitorului. Şi care este autentica Giocondă, 
aia văzută un minut de la doi metri, prin geam şi prin 
armătura supersofisticată de închideri centralizate şi de 
alarme,  printre zece flashuri şi cinci profiluri de japonezi 
zâmbăreţi sau foaia lucioasă din albumul primit cadou de 
la Mihaela? 

Subofiţerii artei în cazarmele lor decid, comunică, 
împart. Cât timp? Peste trei sute de ani, oare capodoperele 
vor fi aceleaşi?

Din Jean Lorrain: „Sunt două feluri de adevăr, cel 
sclipitor prin goliciune şi cel transparent prin puritate. 
Sclipirea, fireşte, ia ochii, transparenţa linişteşte. Unul 
convinge, celălalt consolează”.

Jean‑Pierre Coffe, un caid al gurmeţilor, recomandă: 
micul dejun se ia scurt, franţozeşte, cu tarte de struguri şi 
cafe, acasă, dejunul se poate îngurgita la locul de muncă 
sau la cantină, nu neapărat într‑un restaurant firoscos, 
plicticos şi snobelicos, se poate lua un aperitiv la zinc, nu 
pe lemn, precum căruţaşii, la cafine, că‑i loc de discuţii, 
ceaiul de five o’clock într‑un bar, cu ceva sandviciuri 
adiacente iar cina la L’ Ambroisier, Maison Olympe sau 
Lous XIII. Cel puţin o fructă şi o legumă zilnic. Fireşte, 
niciodată gheaţă în coniacul de seară !

Radu Comănescu 
este cunoscut până 
acum ca hermeneut 

biblic, autor de texte 
enciclopedice şi 

realizator de emisiuni 
religioase. Acum 
se înfăţişează ca 

prozator, printr‑un 
roman scurt şi percutant (formula ideală!), numit 

Povestea Apărătorului şi a reginei din Mikasori.
 Se vede că este romanul unui hermeneut biblic, 

din faptul că romanul e plin de simboluri religioase cu 
referiri la marile sisteme de decriptat misterul omului şi 

misterul Fericirii a Treia (despre moştenitorii pământului) 
şi misterul Fericirii a şaptea (despre topirea agresivităţii 

şi permanenţa drepţilor).
Romanul începe cu un capitol pe care‑l numim 
„prolog în cer”. Faptele de pe pământ, istoria şi 

post‑istoria, sunt citite şi prin determinări din lumea 
nevăzută, şi ca o confruntare de forţe redutabile între 

tăietorii vieţii (Inamicul) şi păstrătorii vieţii (Demiurgul), 
cu ierarhiile lor şi ciocnirea lor cu creaturile biosferei… 

cu diverse ipostaze istorice, insistând aici pe ipostaza 
valahă, spaţiul românesc.

În aventura bezmetică a Valahiei la 2012, să 
zicem, ca şi în marea suferinţă a lumii (expresia lui 

Radu Comănescu) rămâne mereu, constantă, o cifră a 
drepţilor! Inamicul vrea să suprime măcar parţial această 

„formaţiune” salvatoare. Dar nu reuşeşte. Cei drepţi 
scapă chiar şi legii entropiei, cu atât mai lesne scapă de 

„Îngerii căzuţi”, agenţii entropiei universale, sau doar 
gestionarii ei. 

Aşadar, de la prolog în cer… facem pasul spre o 
epopee românească, aş zice: o Ţiganiada… Acum voi 

spune, pentru cine nu ştie, că referinţa la Ţiganiada – da 
este pozitivă. De altfel, acea scriere este singura epopee 

reuşită a literaturii române!
Cu toată determinarea în cer, cu toată 

„programarea” globală ce‑o primeşte, spaţiul românesc 
se conturează foarte specific. Cu toată armata templieră 
şi cu presiunea civilizatoare a reginei Mika Ella, (replică 

feminină a arhanghelului Mihail!) luptele cosmo teandrice 
se dau diferit la Roma, şi diferit la Lehliu.

Pentru victoria Binelui, în plan ceresc se hotărăşte 
construirea unei cetăţi – pentru gloria unicului 

Dumnezeu (p.40), în România: la Lehliu. Posibila ironie 
încifrează adevărul că Dumnezeu e paradoxal.
Lucifer este mereu în opoziţie, mereu unelteşte 

eficient, dar se laudă – folosind dublul limbaj politic – 
că nu încalcă constituţia lui Dumnezeu! Există o „curte 
constituţională” cerească, dar mereu idealistă, utopică. 
(Peste ani, nici nu se va şti că aici sunt şi posibile sau 

involuntare ecouri după panoul electoral al unui Traian 
Băsescu suspendat, panou care reprezenta coperta 

Constituţiei !).

„Niciodată n‑am înţeles cum funcţionează 
îngerii…” zice Radu Comănescu, diplomatic. În cartea 

sa anterioară, Miracole şi fapte din această lume, se 
întrezăreşte că totuşi a înţeles. Îngerii, în tradiţie, sunt 
doar „vestitori”, şi numai familiaritatea omului cu ei a 

pus pe seama lor şi o funcţie… de protecţie sau dejucarea 
sabotajelor malefice, sau de făptuitori de aşezăminte…

În romanul lui Comănescu:
Un aşezământ al cavalerilor apărători, e ridicat în 

Judeţul Călăraşi, iar managera lui este numită chiar 
Juna Rodica! 

Radu Comănescu, în foarte sobra lui parodie celestă, 
se foloseşte de mituri locale, mituri generate de folclor, 

mituri corupte de circulaţie periferică. Juna Rodica 
„poseda potenţialul unui brand de calitate”, zice. Evident, 

în roman, apar şi branduri uriaşe, cum sunt Ştefan 
cel Mare, Mihai Viteazul, care au (înaintea numelui) 

cuvântul sacru Ioan, scris prescurtat Io. 
Dar, în imediat, un brand cu potenţial mare 

este şi Călugărul Vasile. Cu acesta, intrăm în plină 
contemporaneitate. 

Cine‑i Călugărul Vasile? Dincolo de faptul că‑i un 
clişeu semnificativ într‑o Ţiganiadă restaurată… (Între 

paranteze spun că, într‑o proză mai veche, Roşu de 
Basarabia, Andru a folosit şi el acest personaj.) Lansat 
de campania lui Emil Constantinescu, călugărul Vasile 

are un fulgerător traseu folcloric, iar în romanul lui 
Comănescu, el reflectă ceva din pitorescul democraţiei 

balcanice. Oricum, ambiguul Călugăr Vasile face şi 
pereche asortativă cu juna Rodică şi, împreună cu 

Autorul, vor fi de faţă la „sfârşitul istoriei”. 
Nimic tragic, totuşi, pentru că după aceasta ştim că 

va urma post‑istoria, în care cred că ne aflăm astăzi. 
Şi chiar în insistenţa lui pe Istorie, în perimetrul 

Lehliu, acest roman se revarsă în metaistorie. 

Din jale şi ludus se întrupează un edificiu faustic. 
Este un roman criptic, condensând cunoaştere 

multă, un rezumat al lumii, cum şi‑ar dori să facă un 
scriitor la capăt de drum. 

Constantin Negoiţă a scris, cu zece ani în urmă, un 
roman‑concert. Este un gen actual, cuprinzător, un gen 

al epocilor bătrâne, muribunde nu decadente… când 
apare dorinţa cărţii testamentare. Roman‑concert este o 
variantă a romanului‑comedie umană. Comedie pastorală 

(era să scap adevărul: pastoraţie!) a scris Ciprian Mega 
(Pântecele desfrânatei), tot cu note apocaliptice. Comedie 

pedagogică a scris Paul Sârbu, Vremea chiropterelor… 
Comedie pesimistă a scris Tatiana Niculescu‑Bran, 

Moartea Patriarhului. 
Comănescu scrie un roman‑concert teandric, cu 

corespondenţe între planuri vaste: cerul şi istoria. Pe 
acelaşi gen mai merg câţiva prozatori ai noştri, Dan 

Stanca între ei. 
„Nu mă bag în găzduşagul lui Dumnezeu, aşa 

că n‑am schimbat mare lucru din fapte”, zice. Nu 
schimbarea faptelor, ci revelarea unor relaţii vaste, între 

ele. 
Rămâne valoroasă, aici, o lecţie de înţelepciune, 

adusă în cotidian: un fel de a rezista – spiritual – 
entropiei universale.

S E M N A L
Lumea ca un concert cosmo‑teandric

sau
Între Faust şi călugărul Vasile 

Vasile Andru
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Lansarea  
de la Dacia 

Gallery

După valul de frig care s‑a abătut asupra 
New York‑ului în luna mai, iată că o dată cu 
Memorial Day a venit primăvara. Iar pe 29 mai 
a fost chiar vară. De ce? Fiindcă şi natura a 
vrut să fie martoră la un eveniment unic, care 
nu‑i de colo, şi a dorit şi ea să participe într‑o 
haină de sărbătoare: la Dacia Gallery, de pe 
Stanton Street, în Lower East Side, mi‑am 
lansat cărţile FINE ARTS IN AMERICA, THE 
AMERICAN FILM şi THE CORK (novel), un 
eveniment pentru sufletul meu, dar şi pentru 
Liviu Vasu, proprietarul galeriei, a cărui 
familie făgărăşeană (Arpas) a emigrat în Statele 
Unite pe când el avea 8 ani. El e americanizat 
complet, a studiat aici arta, dar iubeşte enorm 
ţara unde s‑a născut, dovadă această galerie cu 
nume atât de frumos, care ne unge la suflet, 
unde organizează numai evenimente de înaltă 
ţinută artistică. E un galerist exigent, dublat de 
un artist şi un poet.

La lansarea cărţilor mele a fost numai 
lume bună, prezenţa americană copleşitoare, 
dar şi doi români, un vechi prieten, Ioan 
Şerban, americanizat de 30 de ani, scenarist 
şi dealer în piaţa de artă, şi, o surpriză, Iulian 
Budea, un tânăr sculptor, brăilean, care a 
emigrat în urmă cu trei decenii în America, 
pe când avea 14 ani. În rest, artişti şi literaţi, 
precum Stefano Losi, poetul‑pictor italian, a 
cărui expoziţie, Arid Rain, a constituit decorul 
lansării, co‑fondatorul galeriei, Damian Salo, 
autor, editor, pictori, ca Divna Pesic, din 
Macedonia, fosta campioană balcanică la tir, cu 
participări notabile la Jocurile Olimpice de la 
Sydney şi Athena, muzicieni, ca Daniel DeWitt, 
galerişti, ca Rachel Cooney, prieteni americani, 
de la Saint Monica, precum Francesca Castaldo 
şi Ann Marie Sundra. Dar marea bucurie 
mi‑a produs‑o Anton Perich, artist croat, 
inventatorul lui Electric Painting Machine, un 
mare prieten al românilor, iubitor al culturii 
române, mândria lui fiind prietenia cu Isidore 
Isou (“Lettrist Group”), la Paris, şi cu Andy 
Warhol, la New York. O comoară. 

Pe lângă cele trei cărţi traduse în 
engleză, am mai prezentat şi alte cărţi dragi, 
precum APOCALIPSA DUPĂ BRÂNCUŞI, 
SHAKESPEARE ŞI EMINESCU, PRIVIREA LUI 
GOPO, JAFUL SECOLULUI, GRIDOPHANIA, 
I’AM SORRY, AMERICA, DICŢIONARUL 
FILMULUI ROMÂNESC DE FICŢIUNE, 
DICŢIONARUL CRITIC şi altele.

Lansarea a constat dintr‑un lung moment 
de autografe pe cărţile cumpărate de cititori, cei 
mai mulţi preferând FINE ARTS IN AMERICA, 
iar la mijlocul intervalului de două ore, a 
avut loc o mică prezentare: Liviu Vasu a spus 
câteva cuvinte despre mine, actriţele Mihaela 
şi Gabriela Modorcea aka Indiggo Twins au 
citit fragmente din cărţile lansate, iar eu am 
încheiat cu un cuvânt de mulţumire. Sublime 
amfitrioane au fost artistele gemene, iar mama 
lor un tenace fotograf (fotografiile alăturate îi 
aparţin).

Focusul evenimentului l‑au constituit 
discuţiile din jurul cărţilor. Ceva de neuitat. 

Totul a fost atât de aprins încât lansarea s‑a 
prelungit în noapte, cu încă două ore! Poate 
de vină să fi fost şi strugurii şi vinul oferit de 
gazdă. Ce conţin cele trei cărţi lansate?

FINE ARTS IN AMERICA este un studiu 
complex despre arta americană. Impunând 
noi concepte, creând o estetică originală, 
am analizat în stil propriu diverse direcţii 
şi curente actuale. Studiul este o aplicare 
a conceptelor la evenimentele la zi, în plină 
desfăşurare. Este un document despre galeriile 
şi muzeele din New York. Pentru multe galerii 
care au achiziţionat cartea, ea este un reper (a 
good records, zic galeriştii). Ea umple un gol în 
critica americană, care se ocupă, de regulă, de 
mari perioade ale artei plastice mondiale şi de 
artişti consacraţi. E de înţeles, fiindcă cititorii 
vor cumpăra o carte despre Rembrandt, nu 
despre B. Wurtz sau Fabienne Bismuth, să 
spunem. În paranteză fie spus, Fabienne mi‑a 
transmis un frumos mesaj de la Palo Alto, 
unde locuieşte. Dar eu am riscat, am scris 
o carte de actualitate, despre mii de artişti 
necunoscuţi, inclusiv români. Am făcut noi şi 
inedite valorificări, am stabilit noi şi îndrăzneţe 
ierarhii. În prim‑plan, laitmotiv al cărţii, se afla, 
desigur, Brâncuşi, considerat pionierul artei 
moderne americane.

THE AMERICAN FILM este un studiu 
la fel de complex aplicat filmului american, 
tuturor direcţiilor sale. Cartea are şi o ediţie 
românească, poate fi găsită de cititorii români 
în bibliotecile din România. Noutatea absolută 
este prezentarea unei noi istorii a filmului 
mondial din perspectiva lui Thomas Edison, 
pe care îl consider părintele invenţiei, care 
realizase zece filme scurte, lansând genurile 
cinematografice, cu trei ani înainte de istorica 
proiecţie de la Paris a fraţilor Lumière. Cartea 
are în final şi un capitol dedicat lui Tribeca Film 
Festival, cel mai mare festival de film din lume.

THE CORK este un roman de suflet, 
compus din 52 de povestiri, într‑un stil 
insolit prin care am reuşit să compun un 
aliaj româno‑american, adică experienţa din 
copilăria mea dunăreană să o întrepătrund 
cu experienţa americană. New York‑ul apare 
într‑o lumină bădălăneană, cum nici n‑a visat. 
Cartea se afla în studiu la câţiva oameni de film 
americani în vederea ecranizării. În ţară ea este 
citită acum de Vlad Păunescu. Sper să realizez 
o coproducţie româno‑americană.

Acest moment de la Dacia Gallery este 
deosebit pentru mine fiindcă îmi oferă garanţia 
că americanii sunt interesaţi de felul cum îi văd 
alţii, de felul cum un scriitor şi critic român 
le vede arta, filmul şi viaţa lor de zi cu zi. Dar 
este important şi pentru România, fiindcă ea 
e pomenită de cei 4 mii de americani care au 
primit invitaţia galeriei. Un asemenea eveniment 
nu a fost organizat niciodată la New York de 
instituţiile oficiale ale României, Ambasadă, 
Consulat, ICR, deşi funcţionarii lor sunt plătiţi 
nu numai să‑şi ajute familia şi neamurile, ci să 
promoveze cultura română. Nici unul nu s‑a 
deranjat să vină pe Stanton Street.

E important să va transcriu şi Statement‑ul 
aflat pe website‑ul galeriei, un document nelipsit 
din orice prezentare, privind profesiunea de 
credinţă a celui sau celor care expun sau se 
lansează la New York:

Frumuseţea unei opere de artă stă în 
viziune, iar viziunea vine din îmbinarea a ceea 
ce este particular cu ceea ce este general, a 
specificului local cu spiritul universal. Exemplul 
ideal pentru mine este Constantin Brâncuşi.

Acest lucru l‑am urmărit în toată cariera 
mea, în literatură, ca şi în film.

Iar cele trei cărţi traduse în engleză, pe 
care vi le prezint acum, FINE ARTS IN AMERICA, 
THE AMERICAN FILM şi THE CORK, sunt o 
ilustrare perfectă a acestui aliaj între particular 
şi universal, între experienţa românească şi cea 
americană.

C o r e s p o n d e n ţ ă  d e  l a  N e w  Yo r k
Grid Modorcea 
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A  M A I  A P Ă R U T

Darea după paravanul autorului fictiv e un 
„joc” practicat din când în când de D.R. Popescu – 
cu amuzament, se pare – dar şi profitând – tot cu 
amuzament – de calea liber dată, a postmodernismului, 
de a amesteca nivelurile de ficţiune şi a regiza textele pe 
ideea „ficţiunii în ficţiune”. Cu ceva ani în urmă, la prima 
sa ediţie romanul „Călugărul Filippo Lippi şi călugăriţa 
Lucrezia Butti” apărea sub „semnătura” unuia din 
personajele sale: Simonetta Berlusconi – ca presupusă şi 
autoare a manuscrisului romanesc renascentist, declarat 
de „îngrijitorul” editării contemporane, ca de curând 
descoperit. Iar o variantă dramatizată a aceluiaşi roman 
câştiga, în 1995, premiul unui concurs de dramaturgie 
sub aceeaşi pseudo‑semnătură.

Calendarul nebunilor e tipărit în 2001 – bine fofilat 
între „draperiile” compozitate „multi‑gen” ale „Fălcii lui 
Cain”, „Falca lui Cain fiind un roman – ce, din punct de 
vedere al structurii lui arhitecturale – mai exact zis, în 
deplin spirit şi consens post‑modern, al „anti‑structurii” 
lui funciare, insolite – interferează în vadul narativ 
globalizator naraţia epică incipientă, cu o dramatizare 
dialogală ce va constitui în întregimea ei o piesă de teatru 
cu trei acte despărţite: primul, de intermezzo‑ul narativ 
al unei intrigi romaneşti criminalistice, acesta însoţit de 
un voluminos „dosar” de posibile probe. Între cel de al 
doilea act ce urmează acestui „dosar” – şi cel de al treilea 
– intercalându‑se un nou episod narativ,iar segmentul 
final al cărţii recuperându‑i acesteia epicitatea.

„Dosarul probelor virtuale” e o anexă ce nu va servi 
traiectului epic deschis de „intrigă”, decât în măsura 
tangenţială în care procurorul Augustin Varză, „pierzător 
de procese”, mai speră ceva. Pe noi ne interesează 
însă, în această cronică, acest „dosar” în mod aparte. 
Mai exact spus, o ultimă bogată secvenţă a lui (mai 
mult de jumătate): volumul de poezii (în povestea din 
roman, „volumul‑manuscris”) Calendarul nebunilor. 
Celelalte „piese” din dosar: trei articole‑eseu, scrise cu o 
dureroasă acuitate pamfletară vis‑à‑vis de nişte episoade 
de reală tragedie umană, servesc întregului romanesc 
(din nou, în deplin spirit postmodernist) nu pe linia lui 
factologic‑conflictuală – ci pe cea a colorării în pastă 
densă, a „climatului” socio‑istoric.

Calendarul nebunilor e atribuit auctorial victimei 
ucise: profesorul‑pictor Lohinsky. Lohinsky e însă, 
personajul lui D.R. Popescu – iar grupajul de poezii 
nu se rezumă la o mică plachetă, ci se prezintă ca un 
volum în toată regula: 136 de pagini! A intrat „părintele” 
personajului (D.R. Popescu) – atribuindu‑i aceste versuri – 
în psihologia mai secretă a „născutului” său Lohinsky, 
sau în cotloane biografice ce s‑ar putea relaţiona cât de cât 
cu biografia narativizată epic ori dialogal, a acestuia? Ca 
narator cu voce interioară al capitolaşului ce anticipează 
etalarea „dosarului de probe”, procurorul Augustin 
Varză observă: «Pe coperta albă scria cu tuş „Calendarul 
nebunilor”. Începând de la 1 Ianuarie, anul 2000, data, 
ziua, sfântul‑nebun sau nebuna sfântă, domnitorul, hoţul, 
criminalul şi inocentul/.../„Putea fi vreo legătură între ce 
se afla scris… în versuri şi faptele lui Lohinsky, ce l‑ar fi 
putut face pe asasin să apese pe trăgaci?... Grea întrebare! 
Ba parcă nu era nici o legătură între viaţa lui Lohinsky şi 
verşecurile lui». Că nu prea există vreo legătură între viaţa 
pictorului misterios împuşcat şi acest grupaj compact 
de versuri, constatăm şi noi, care am citit romanul. Şi 
atunci, de ce „Calendarul nebunilor” nu a fost tipărit ca 
volum de sine stătător? Pus aşa, la mijlocul romanului, 
el prelungeşte paradoxalul „postmodernism” al acestuia 
în meandre cu latenţe „subterane” de legături – nu cu 
faptele romaneşti, ci cu filosofia generalizată a unei 
arii de mai larg context uman. Dincolo de asta, e clar 
că romancierul/dramaturgul de universală amplitudine 
care e D.R. Popescu, a dorit să deturneze atenţiei, ca 

un „joc”, cu sine, o a doua intrare în competitivitate a 
poetului posibil – cu restul‑mamut al operei sale, faţă 
de a cărei densitate volumul de versuri putea să apară 
ca un biet „copil de trupă”. Abilitatea integrării are însă 
menirea de a ne arăta că poezia lui D.R. Popescu se 
naşte – nu atât ca un hoby, ci dintr‑o prelungire liricizată 
a predispoziţiei sale predominante: sarcast‑pamfletare – 
subiectiv asumată – cum şi dintr‑o mai secretă rezervă 
de lirism care nu putea să încapă în formula prozelor şi 
pieselor de teatru.

Dacă volumul ar fi apărut de sine stătător, negreşit 
că tot în aceeaşi cheie se cerea să fie citit – aşa cum 
aceeaşi cheie se potrivea şi întâiului său volum de 
poezie (apărut cu circa trei decenii şi jumătate în urmă): 
Câinele de fosfor (uşor mai metaforizat). Că el nu are 
nici o legătură cu biografia personajului Lohinsky, dar 
i se pot depista anecdotic, în schimb, multe remanenţe 
din biografia afectivă drpopeştiană, e un fapt direct 
deconspirat. De exemplu, prin poezia Mihai: „Ascult la 
radio cântecul privighetorii./Ţipătul pescăruşilor imprimat 
pe bandă/Şi frunzele vuind./Auzul e rege. Primăvara 
învie/În timpane. Vara e în toi/În urechile mele.//Întins 
pe patul fiului meu Mihai/Prin fiul meu, mă simt tânăr/O 
ce‑aş mai juca fotbal,/…” etc. Or pictorul Lohansky, nu 
avea nici un fiu. Două poezii cu tentă sentimentală, 
una înbăiată în bonom humor – o amintesc, totuşi, (ca 
tactică literară minimă), pe eroina principală din roman: 
pe Zizi – cea zisă de colegele ei Omleta pe când urma 
„Şcoala specială” (minora cu părinţii necunoscuţi sedusă 
de profesorul‑pictor – tot ea fiind şi cea care îl va ucide 
peste un număr de ani, post‑factum descoperind că… 
i‑a fost tată!). „Până în cerul albastru şi mic/Bat aripile 
mierlelor bat în/Nimic//M‑am îndrăgostit de tine ca de 
o//Tigae cu flori de porumb/Gustul/Ţi‑l simţeam cu 
fiecare îmbucătură,/Până ce ochii mi‑au fost acoperiţi/De 
moarte.//Pântecul galben al lunii pline/Puiază seculare 
stele deşarte”. (Omleta). Şi o versiune mai înfiorată liric: 
„Umbra tânără stă lângă mine, îngenunchiată/Ca lângă 
un zeu./Felină, tăcută, cu privirea în zare/Ea e singurul 
eu,/Singura oglindă surâzătoare” (Zizi).

Vom descoperi în aceste poezii – atât de indiferente 
la metrica prozodică al cărei regim îl evocă ‑ şi uneori, şi 
la ritmica ei – o metrică prozodică aspirantă mai degrabă 
la recuperarea unui duct de autenticitate a scriiturii, de 
frusteţe (şi poate de aceea menţinând uneori „reflexele” 
cadenţelor) – vom descoperi spuneam, o „escavare” lirică 
specială, necesară în contrapartidă, unui scriitor „total” 
– care prin imaginarul doar prozistic şi dramaturgic s‑ar 
fi simţit, se pare, „orfan” de el însuşi. În reminiscenţa 
tehnicii prozodice, poezia se va umple cu un inventar 
lingvistic în mod degajat foarte modern. Se resimte astfel 
în ea, o strădanie de recuperare a sinelui mult timp lăsat 
în rezervă. Deşi această poezie îşi va menţine multe punţi 
de tranziţie, prin variate „piese” anecdotic‑parabolice, 
cu proza sau „drama”. Printr‑o parabolă (Clitemnestra) 
se şi deschide volumul: concentratul poem evocă, odată 
cu arheologia osemintelor Clitemnestrei, un fel de 
arheologie, ca să zicem aşa, a „osemintelor Timpului”. 
Dar şi… o remanenţă termică a trecutului.

Primele „piese” ale volumului se dedică, prin obsesiile 
deja cunoscute ale autorului, unei mitologii a Istoriei (– 
reale sau livreşti): Clitemnestra şi Polonius, Michelangelo, 
Ofelia sau Danton... Nu toate au tonalitatea fiorului 
reflexiv din Clitemnestra. Un „viermişor” ludic al ironiei 
declanşante nu va întârzia să‑şi facă apariţia: „Mi‑am 
dorit până şi‑n vis/Un cameleon. Să‑l ţin închis/Într‑un 
ţarc, să‑l hrănesc şi cu gris/Până la revelion,/Când, adus 
în casă şi pus la masă,/În voie să mă laud cu el/El să fie 
începutul şi sfârşitul anului./El, timpul deschis/...”

Ironia – nu întotdeauna, dar foarte ades, e ingenuă în 
aceste poezii – cum ingenuă va fi şi fantezia – şi, undirea 

lirică: „Pentru domnul Aristotel/Cel în Grecia ivit/Văzul, 
auzul şi gustul/Erau forme de pipăit/Pentru vinaţuri şi 
ostropel//Pentru domnul A Breton/Pentru Eluard, Aragon,/
Pentru Saupaut, Desnos, Tzara/etcaetera, etcaetera /
Poezia era chiar revoluţia./Pentru domnii suprarealişti/
Revoluţia era încarnată toată/În leninişti şi troţkişti,/Mai 
vârtos se‑nţelege, în Leon/Troţki şi în Lenin/Cei doi corifei 
cu pistolul senin//Din somnul materiei moarte/Ies ouălele 
sparte./Din maimuţa cheală s‑a ivit dară/Gândirea istorică 
exemplară/.../Şi chiar poezia care este, se pare/Elocvenţa 
de a spune mai mult/Decât minciunile necesare.//Pentru 
maimuţa cheală, Homer,/Văzul era un simţ stingher/
Care‑l cam enerva când mânca ostropel./Cuvintele însă 
erau nişte oi deşarte/Care păşteau oalele sparte”. (Homer 
– „Maimuţa cheală”)

Dar volumul va fi aproape în întregime arpegiat 
pe alternanţa dintre ludic şi dureros – un „dureros”, 
ce implică adesea şi memoria tragicului („Bolborosind 
curge sângele pe nările/Armăsarului orb şi se aşază/
La picioarele sale/Ca o umbră roşie./Încă mai poate cu 
buzele‑i palide/Să mănânce iarba roşie/Care are conturul 
propriului său trup/Ce se scurge în pământ iremediabil./
Şi astfel armăsarul alb se/Scufundă în timpul ce se află/
Dincolo de copitele sale”). Imaginea tragic‑rezonantă a 
calului însângerat va fi interferentă însă, ca semn de 
cruzime – şi omului: „Ca şi cum apele mării l‑ar fi/Scos 
la ţărm, stă bărbatul/În curte, nemişcat, înconjurat/De 
muşte. Îmbrăcat în propriul său/Sânge. Vin găinile şi‑l 
privesc/Şi‑i ciugulesc din palme sângele uscat./Vin câinii 
şi‑l privesc, şi/Latră ca la lună plină!/Mirosul sângelui 
îi ameţeşte/De parcă ar avea în faţă un peşte/Scos din 
apele mării pe nisip./Iată, el nu se prăpădi în pat, cu/
Lumânarea la căpătâi şi cu/Tot sângele în el. Îi tăiară 
gâtul/Cu aprigul cuţit. Ţâşni/Sângele şuvoi din gâtul lui 
Gheorghe./Ca un izvor roşu, gâtul lui Gheorghe./Şi ei 
îşi spălară mâinile în/Căldura acestui sânge roşu./Şi‑l 
gustară. Cu mustăţile umede/De sângele roşu, râseră, 
învingătorii./Porcii grohăie şi nu îndrăznesc încă/Să‑şi 
astâmpere curiozitatea şi foamea./Numai o ţarcă, bătând 
veselă din coadă/Se aşază pe fruntea lui Gheorghe/Şi 
cu ciocul începe, începe/Să‑i ciugulească 
ochiul stâng.” Cruzimea capătă proporţii 
de‑a dreptul mitologice prin terifiantul 
ei. Ori – sub titlul Noul Isus – această 
naştere ratată: „Pruncul nu mai poate 
sta în pântecul mamei/Tremură, ţipă, 
se zbate./Ea e palidă şi‑ar vrea să 
scape/Şi nu poate!/Intră moartea pe 
uşă ca o căţea/Hameşă, în cerul gurii neagră./
Pielea pământului se zbârceşte sub nea/Ca de 
pelagră./Şi fătul turbă în placentă înecat/Ca 
într‑o galaxie de colastră./Dumnezeu se naşte doar odat!/
Sub lumina cerului albastră./Sub cireşul sălbatec din 
crâng/S‑au scumpit lacrimile celor ce plâng./Necruţător 
privesc pământul crăpat/În care pruncul născut a intrat/
În muma sa îmbrăcat.”

Crâmpeie multiple de viaţă muşcând parcă, din 
memoria liric‑reflexivă, cu dinţii lor fierbinţi...

Nu lipsesc din acest „panoptic al nebunilor” 
nici legendele cu turnură epică şi cu o paroxistică 
dramatică – evocate, ori contrafăcute de imaginarul 
surescitat. O legendă „vikingă”, de ex.: Erik Olafson. 
Erik Olafson şi Sitryg Barbe („Fiecare cu oamenii săi, pe 
ambarcaţiuni plutitoare”). Doi conchistadori, auto‑mânaţi 
„Spre pământuri necunoscute”, spre „insula visată”. Nu 
tovarăşi. Ci concurenţi: „Pământul pe care‑l descopereau/
Aparţinea celui ce punea întâi/Mâna pe acel pământ./Fără 
păsări zburătoare, fără corbi,/Speranţa se ofilea. Erik 
zise:/Nu poţi învinge decât trăind împotriva adevărului.//
Tuşi visând un zvultur maltez./Farsele sângeroase sunt 
numite libertate şi crez./Steaua polară, fixă, i‑a privit./
Insula verde apăru dintre valuri!/Erik Olafson comandă: 
„Înainte!”/Cine vâslea mai cu putere?/Sitryg era mai 
aproape de insulă./Cine avea să pună mâna pe raiul 
visat?/Erik şi Sitryg se înjură. Ochii lor/Sticlesc şerpeşte 
plini de venin – „Înainte!”/ – „Înainte!”/Răcneau. Ca nişte 
fiare, cu/Săbiile în mâini, vâjâitoare!/.../Sitryg ia avans, 
corabia lui e mai aproape de ţărm!/.../Atunci Erik îşi 
puse mâna stângă pe un butuc/Şi cu mâna dreaptă/O 
reteză cu o singură lovitură de sabie./Cu sânge rece, 
neluând în seamă sângele roşu ce‑l/Învăluia,/Erik îşi 
aruncă mâna tăiată pe ţărmul insulei/Ca un semn de 
proprietate/Şi deveni stăpânul, Erik Olafson,/Ctitorind 
eflorescenţa şi dezarticularea istoriei acelui/Pământ,/
În vreme ce pe obrajii săi albaştri înainta/Ruina timpului 
surâzătoare)...” Vitejie? Forţă sacrificială? Neapărat însă, 
viclenie – chiar dacă, eroicelor virtuţi combinată! Versuri 
urmărind aci o goană epopeică. Polaritate exact contrară 
cazului biblic Iov, cu filosofia lui resemnată şi depresivă, 
degradând în conştiinţa personajului reprezentarea celui 
„Atotputernic”.

DESPRE CEL DE AL DOILEA 
VOLUM DE POEZIE A LUI 

DUMITRU RADU POPESCU
Jeana Morărescu
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O  C A R T E . . .

RUŞII, MASONII, 
MAREŞALUL 
ŞI ALTE 
RĂSPÂNTII ALE 
ISTORIOGRAFIEI 
ROMÂNEŞTI

Mihai Dimitrie Sturdza
Colecţia figuri&clipe, Editura Compania

Un volum cu funcţie de lanternă şi lupă lumină 
şi lentilă care cercetează şi dezvăluie dificila intrare 
a României în epoca modernă. Mihai Dimitrie Sturdza 
are pasiunea documentului şi toate rezervele posibile 
faţă de poncifele propagandei care înlocuieşte din ce 
în ce mai des la noi comunicarea simpla a adevărului 
istoric atât cât poate fi cunoscut. Interese de moment şi 
de grup, valuri de opţiuni politice dirijate au construit 
imagini false ale trecutului nostru apropiat: românii 
apar ca absenţi din lista personalităţilor recunoscute în 
Europa înainte de 1848, crearea ţării e pusă în seama 
miturilor masonice, filogermanii sunt prezentaţi ca nişte 
monştri, despre anarhiştii şi bolşevicii infiltraţi nu se 
vorbeşte decât cu mare fereală, mareşalului Antonescu i 
se atribuie o iluzorie şansă ratată de a fi schimbat soarta 
României după 1945, exilul românesc e pe nedrept 
criticat ca moale şi aproape apolitic etc. 

Un volum bogat în surprize, căci de români sunt 
pline arhive bătrâneşti din lumea largă, dar şi cărţi 
apărute în ultimii ani. Pe sub ochii autorului au trecut 
şi microfilme devenite accesibile relativ recent, jurnale 
şi memorii în parte inedite ale unor importanţi actori 
politici, articole şi studii pe care prea puţini le cunosc. 

Ce răsare din 
ele? O lume 
românească 
eroică, idealistă, 
naivă adesea, 
înşelată şi 
viclenită de aliaţi 
ca şi de duşmani, 
încrucişând de 
nevoie spada 
cu geografia şi 
tânjind la un 
echilibru mereu 
prea îndepărtat 
sau prea 
scump. Un efort 
supraomenesc 
pentru a rămâne 
în picioare.

Lirismul lui D.R.Popescu pare – la prima lectură – 
lipsit de „muzica interioară” a auto‑convocării 
spontan‑emoţionale; lipsit de „adezivitatea” acustică 
unduită interior, a frazelor. Priza vieţii în imensa ei 
„shakesperiană” varietate sau „pestriţăraie” – care îi 
inundă de fapt proza şi teatrul – o regăsim şi în poezie – 
dar diseminată cu fiecare sămânţă de titlu, cu fiecare 
„caz” particular ce oferă textuare oarecum stilistic 
individuată, aproape fiecărei poezii. Pare, în ansamblu, 
poezia unei „Anti‑poezii” (în sensul superior, adică estetic, 
al termenului) – căci la lecturarea promptă a imaginii/
ideii – prin care se întrevede aproape de fiecare dată un 
substrat sapienţial – descoperim o acută emoţionare a 
creierului, a reflecţiei, care se realizează la o temperatură 
deloc indiferentă. E o interfaţare foarte personală de 
„distanţare” lucidă (de tip brechtian) şi patos reflexiv, 
altfel zis o angajare termică a ideii. Aspectologia tematică 
e foarte variată, aleatorie ca fluxul „bergsonian” al 
Timpului (al anului, al zilelor). Mai totul e surprins 
la „timpul prezent” – sau (precum în cazul legendei 
vikinge) „văzut” de imaginar la prezent. E o caleidoscopie 
staţionară, a surprinderii varii, a Vieţii, in actu. Viaţa între 
tragic, alienant, dramatic, tragi‑comic sau... burlesc. Iată 
o mostră pentru însăşi ideea de burlesc: „Găsesc, într‑o 
scriere veche, aflată sub/O altă scriere veche, precum 
că/Nu există fericire şi morală decât/În ţările unde legea 
autorizează plenipotenţa instinctului!/În tărâmul luxuriant 
şi cu nume indescifrabil,/Căsătoria durează o lună, o 
zi, sau/Un sfert de oră. După cum e cerinţa./Cumplit 
păcătuieşte femeia ce refuză/Chiar un singur bărbat/Să‑i 
cunoască nurii şi tainele!/Va să zică, localnicii, la Răsărit 
de paradis,/Departe de politică, într‑o zonă a esteticului 
pur,/Dau dovada unei abordări corecte/A idealurilor! Ca 
să vezi de unde sare iepurele!/Ţări şi ţări! Secoli şi secoli! 
Civilizaţii şi civilizaţii!/Şi niciodată – ca să vezi, domnule! 
–/Nu se apreciază la fel aceeaşi/Mâncare de peşte!”

Şi ca profilul (anti)liric – din abordarea cotidiană 
şi trans‑cotidiană a existentului să fie integral 

„derepopeştian”, nu va lipsi din acest volum nici poetica 
imaginarului pur fantezist în levitaţia lui paralelă realiei. 
(Ori, poate chiar faţa subtilă a realiei!): „Şarpele zburător 
trece, verde, spre/Miazănoapte. Pluteşte, cu vârful 
cozii înainte,/Capul, gura şi ochii rămânând în spate,/
Ca să vadă săgeata venind să‑l răpună/Şi s‑o sufle, 
c‑o răsuflare,/În altă parte./Şarpele poştal îşi schimbă 
vârstele/În zbor, îşi schimbă pieile,/Roase, de atâta frecare 
a aerului,/Şi‑ajunge în grădină, pe‑nserat,/La o subţioară 
c‑o ocarină şi‑un fluier/De fag, şi la alta, c‑o vioară, ducând 
dulcele venin necesar pentru dulcele electric fior întrupat./
Şarpele oltenesc şi muscal, trece/În zbor, ca un armăsar 
verde,/Către pădurea ce nu se vede,/Venind dinspre ţara 
cal.” (Şarpele poştal)

Ludicul îşi va afla în acelaşi volum gama lui de 
clavieri infinitezimale. Ludicul de benignă ironie, de 
pildă, din poemul, şi el epicizat, Sfântul Brendan – în 
care „Sfântul”, un călugăr irlandez, a bântuit şapte ani 
cu o bărcuţă pe ocean, înfruntând toate intemperiile 
în căutarea „raiului natal” al unei insule, pe care să 
se reculeagă „lepădându‑se de toate obsesiile văzute şi 
nevăzute”. După şapte ani, o insulă migratoare se alipeşte 
singură de barca sa – şi punând piciorul chiar în ziua 
de Paşte pe această insulă, o va locui patruzeci de zile 
– mulţumindu‑i Domnului – după care se va adeveri că 
insula‑Rai era o... balenă! 

Şi totuşi, – în această specific‑articulată, poetică 
„anti‑lirică” – zăcămintele lirismului pur nu s‑au dizolvat! 
Sau, mai bine zis, aspectologia ironic sau sarcastic 
amendabilă, a vieţii, nu le‑a putut dizolva! Ca ele să 
iasă la iveală, le trebuia numai motivaţia. Iar motivaţia, 
ca puritate înfiorată a existenţei, o trezeşte inundarea 
simţurilor de acele armonii ale naturii aflate în afara 
omului. (Am citat deja, dintr‑acele stihuri încărcate de 
ceea ce se cheamă lirism inefabil – ca expresie a trăirii unor 
stări de inefabil: „Până în cerul albastru şi mic/Bat aripile 
mierlelor, bat în/Nimic.”) Dar câtă stare de transcendere 
şi în alte asemenea versuri, risipite în corpusul acestui 

volum! Cine ar putea nega „puseul” liric de înalt diapazon 
purificant din această Duminecă: „Nici un proces nu are 
loc între iubire şi ură/Lumina verde a teilor înfloriţi/Este 
singura magistratură!” –?

Volumul nu e străin 
nici de filonul unui 
sentiment profund, 
resimţit de eu ca o 
privilegiată posibilă 
iubire totală, în 
mod „cutremurat” 
despărţită destinal 
de sorţii 
c o n t i n u i t ă ţ i i : 
„Cerul se roteşte, 
soare, lună,/
Toate trec în 
fumul toamnei reci./
Niciodată, Froso, împreună!/
Niciodată, şi în veci de veci/N‑o să 
ne mai ţinem noi de mână.//Caraghios 
că sunt ca o glicină/Peste care malul s‑a surpat,/Froso, 
iartă, Froso, iartă,/Glasul meu cutremurat”. O invocare 
tensionată a memoriei acestei iubiri, va ieşi, repetat, la 
suprafaţă: „Dacă nu‑mi dai o frunză de mentă/Rândunica 
se aprinde în zbor/Lumina‑n căpăţâna mea se‑nnegurează 
dementă/Luceafărul serii crapă uşor./Dacă nu‑mi dai o 
frunză de mentă/Ziua în broască ţestoasă se va sfârşi./
Hai, Frusino, că nu eşti dementă,/Vino în visul meu şi‑mi 
dă două palme/Şi încearcă a mă trezi”. În aceeaşi ordine, şi 
această „iluminare în sânge”: „.../Numai domnul Heraclit/
Stă pe‑un tron de malahit/Şi crede că, şi crede că/Totul 
trece. Ah, Frusina,/Niciodată, niciodată, ah,/albele zăpezi 
şi vântul rece n‑o să treacă, n‑o să treacă/Peste‑o cracă 
unde, ah,/Stă‑n visare, neîmblânzită, pasărea roşie,/Ca 
un ou răzvrătit,/Ah, suspinând, ah, visând, ah!/Unul în 
altul încăpând, ah, Frusin‑o,/Căile sângelui din noi, ah,/
Luminând...”...

Aşa cum ne‑a obişnuit, într‑o atmosferă 
sărbătorească şi de mare sensibilitate, poeta şi 
traducătoarea PAULA ROMANESCU şi‑a lansat o nouă 
carte bilingvă, româno‑franceză, intitulată „ZĂVOR DE 
IARBĂ” – VERROU D’HERBE (vol. I şi II, poezie şi proză), 
Editura Betta, 2012. Evenimentul a avut loc miercuri 
8 mai 2013, în cadrul Cenaclului „LITERATORUL” 
condus de scriitorul Emil Lungeanu, la Sediul Central 
al Bibliotecii Metropolitane Mihail Sadoveanu, Bucureşti, 
Str. Tache Ionescu, nr. 4. 

Printre cei ce au prezentat cartea, au fost: NICOLAE 
ROŞU, director Editura Betta, GEORGE CORBU, scriitor, 
EMIL LUNGEANU, dramaturg şi romancier. Momentul 
poetic a fost susţinut de Paula ROMANESCU şi actriţa 
DOINA GHIŢESCU, acompaniate la pian de MARIA 
CALLEYA.

Spicuiri din prezentare: „O consemnare a unui timp 
de vacanţă, o vară, un spaţiu unde autoarea se simte 
legată cu motiv dublu semnificativ” (George Corbu). „Mă 
gândeam la ce spunea colegul George Corbu despre 
umorul fin din evocările scrise de Paula Romanescu. Ca 
prozator a fost o mare surpriză, salut asemenea cărţi 
al căror conţinut prezintă elemente care „vor rămâne”, 
pentru cei interesaţi de istorie literară. Pe de altă parte, 
salut prezenţa domnului Nicolae Roşu, directorul editurii 
Betta, pentru felul în care a lucrat cartea, cu o copertă 
ilustrată impecabil şi cu un portret al autoarei foarte bine 
realizat” (Emil Lungeanu). „Paula Romanescu, pe lângă 
calitatea de poetă şi traducătoare este şi o artistă în toate 
valenţele ei, iar faptul că fiica ei Adina este o pictoriţă de 
succes, demonstrează că talentul artistic se moşteneşte” 
(Passionaria Stoicescu). Editorul Nicolae Roşu se referă 
cu admiraţie la volumele „ZĂVOR DE IARBĂ”: două 

bijuterii, două flori, dar şi la autoarea  Paula Romanescu, 
povestind un moment de suflet, care a dus la publicarea 
cărţii, cu tot dragul, în Editura Betta, pe care el o conduce. 
„Paula Romanescu este un excelent poet, traducător, 
actor, regizor” (a precizat actriţa Doina Ghiţescu, înainte 
de a delecta publicul cu un fragment de proză). Referitor 
la titlul Zăvor de iarbă, scriitorul GEO CĂLUGĂRU i‑a 
dedicat autoarei o poezie intitulată „Miracol”.

În acompaniament muzical la pian de către artista 
MARIA CALLEYA, PAULA ROMANESCU a recitat, 
cu talent şi sensibilitate, poezii din volumul cu titlu 
semnificativ: „ZĂVOR DE IARBĂ”. 

Printre publicul spectator din Sala Mircea Eliade, 
numim scriitorii: Ion C. Ştefan, Florian Laurenţiu Stoica, 
Monica Mureşan, Florica Gh. Ceapoiu, Eliza Roha, 
Elena Ionescu Colcigeanni, Constantin Bordeianu, Ioana 
Stuparu, Vilia Banţa, Valentin Rădulescu şi alţii.

CENACLUL „LITERATORUL” DIN 8 MAI 2013
Ioana Stuparu
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C A L E I D O S C O P
ARIA 
PERSECUŢIEI

Octavian Ursulescu

La Eurovision‑ul din acest an, Italia l‑a trimis 
pe învingătorul de la Sanremo, Marco Mengoni („L 
essenziale”), iar Anglia a venit cu faimoasa Bonnie 
Tyler (după ce anul trecut şi mai celebrul Engelbert 
Humperdinck se clasa la coadă rău de tot!). Ambele ţări 
fac parte din grupul „marilor cotizante” la EBU (nici 
Germania sau Franţa, din acelaşi lot, nu s‑au bucurat 
de voturi numeroase), ceea ce le conferă dreptul de a se 
califica din oficiu în finală. Cu toate acestea, ne îndoim 
că în ţările respective s‑a protestat, s‑a ţipat, s‑a acuzat, 
aşa cum se întîmplă 
an de an la noi, 
unde, culmea, 
investiţia, în raport 
cu populaţia, a fost 
minimă, 200 si ceva 
de mii de euro, din 
care doar taxa de 
participare a fost 
135.000. În seara 
votului final, cînd 
s‑a dat legătura în 
Germania, o mare 
de oameni agita 
steguleţe, nimeni nu 
plîngea, deşi pînă în 
acea clipă nici vorbă 
să fie în fruntea 
clasamentului: 
lumea băuse o bere, 
cînta, o mai fi băut una mică după aceea şi apoi... acasă. 
Nimeni nu făcea din asta o dramă, înţelegînd esenţialul 
(vorba lui Mengoni): este doar un concurs, un festival, 
la care legi o prietenie, te bucuri atunci cînd descoperi 
o melodie frumoasă, eşti fericit că ai avut ocazia de 
a ajunge acolo. Am ascultat cîteva cîntece superbe 
eliminate în faza semifinalelor, asta e, aşa au decis 
juriile şi votul publicului, ce poţi face? Cum la fotbal 
şi muzică uşoară se pricepe toată lumea, o paralelă se 

impune. La fotbal, atunci cînd pasiunile depăşesc o 
anume limită, ni se reaminteşte să fim mai ponderaţi, 
căci „este un simplu joc”. It’s a game, nimic mai mult, 
dar aici cîştigurile pot fi fabuloase, deci energiile şi 
„sforile” (pariuri, aranjamente) sînt pe măsură. Însă, 
la Eurovision nu numai că nu cîştigi nimic (poate doar 
ceva imagine, notorietate, cîteva contracte), dar ţara 
pe care cade „măgăreaţa”, cum spuneam în copilărie, 
trebuie să investească sume uriaşe, de ordinul multor 
milioane de euro, pentru a organiza finala următoare! 
România a obţinut de două ori locul 3, o dată 4, dar 
nici nu vreau să mă gîndesc ce ar fi fost dacă ieşeam 
vreodată primii: UNDE găzduiam concursul, noi, care 
n‑avem o sală de Doamne‑ajută, cu ce bani, cu ce 
mijloace tehnice, cînd TVR e în 
colaps? Revenind la ediţia 2013, 
vă reamintim că România a fost 
reprezentată de un contratenor de 
care nimeni nu auzise, nu numai 
în muzica uşoară, pînă atunci, 
Cezar Ouatu (ar fi de dorit să 
renunţe la a ne convinge că l‑a 
poreclit cineva, la modul serios, 
„The Voice”: nu e Pavarotti, iar 
în muzica uşoară unul singur a 

avut acest supranume, 
inegalabilul 
Frank Sinatra...
Mâine‑poimâine ne 
spune, asemeni lui 
Damian Drăghici, 
că ar fi cîştigat un 
premiu Grammy!). 
Foarte bine, Cristian 
Faur i‑a încredinţat 
piesa „It s My Life”, 
la televoting, în finala 
naţională, s‑a clasat 

primul, l‑a preferat şi un membru al juriului (doar 
unul!) şi a totalizat un punctaj cu care, depăşindu‑i pe 
Electric Fence (2 locuri I la juriu) şi Luminiţa Anghel 4!), 
a ajuns în Suedia, la Malmo. Respect pentru ierarhiile 
astfel stabilite, din partea noastră, dar acelaşi respect, 
plus ceva modestie, ar trebui să dovedească Ouatu şi 
în faţa evidenţei din finala europeană: a ocupat locul 
13, la mijlocul clasamentului, înaintea unor ţări cu 
pretenţii, dar depăşiţi din nou de Republica Moldova 

– şi ne bucură asta, fiindcă ei trimit mereu cîntece cu 
iz românesc, cîntate în limba română, în timp ce noi 
rejectăm sistematic graiul strămoşesc. Asta în timp 
ce maghiarii au cîntat în ungureşte (limbă nu foarte 
muzicală, fără supărare), iar acum cîţiva ani Serbia 
chiar a triumfat, cu o solistă doinind în limba ţării sale. 
Adică, aţi înţeles, noi sîntem „europeni”, nu naţionalişti 
sau patrioţi! OK (ca să fim în ton), dar Europa ne‑a dat 
nişte punctaje de tot rîsul, noroc că ne‑am cîrpit cu cele 
10 puncte date de „amărăştenii” noştri de prin preajmă, 
Moldova şi Grecia... Cum spuneam, luat de valul laudei 
de sine, Cezar Ouatu vede conspiraţii europene (dacă 
nu planetare), contra sa: „Am fost favoritul fanilor, dar 
am fost sabotat din interior! România a avut cea mai 

bună melodie şi 
cel mai bun show 
de cînd participă 
la Eurovision! E 
un vot geopolitic!”. 
Aşadar, ce Mihai 
Trăistariu, ce 
Luminiţa Anghel 
şi Sistem, ce Paula 
Seling şi Ovi! Păcat 
că solistul nu este 
mai ponderat şi nu 
acceptă realitatea: 
propunerea 
românească, 
aducînd pe 
scenă un bărbat 
înveşmîntat în 

rochie şi cîntînd cu voce de femeie, n‑a convins. Nu mai 
vorbim de charismă, în raport cu solistele frumoase şi 
interpreţii arătoşi, dar şi cu voci bune, ale altor ţări. 
Noi ne considerăm mereu „buricul pămîntului”, toţi au 
ceva cu noi, ne fură, ne persecută, ne sabotează, dar 
DE CE ar face asta? Ce i‑a împiedicat, dacă tot vorbim 
de votul geopolitic, pe cei din Bulgaria, Serbia, Ungaria, 
Ucraina şi Moldova să anunţe cu entuziasm (cum au 
făcut sacandinavii între ei, ex‑iugoslavii, ex‑sovieticii, 
Benelux‑ul): „Şi 12 puncte pentru vecinii noştri din 
România!”. Nu cumva şi noi sîntem de vină pentru că 
nu ne iubeşte nimeni? Şi dacă tot acuzăm blestematul 
de vot geopolitic, ar fi cazul să nu ne mai lamentăm că 
n‑am primit puncte din partea ţărilor unde sînt mulţi 
români (Spania, Italia), unde probabil juriile ne‑au 
acordat zero puncte. Dacă într‑adevăr sîntem buni, să 
ne dorim să ne voteze străinii, nu noi între noi! Altfel, 
Cezar Ouatu n‑ar trebui să fie supărat, şi‑a atins scopul: 
e cunoscut acum în România, a urcat pe scenă lîngă 
Angela Gheorghiu în concertul lui Andrea Bocelli, e 
invitat la emisiuni TV şi evenimente mondene. Măcar 
acasă e, cît de cît, celebru.

BIBLIOTECA 

METROPOLITANĂ 

BUCUREŞTI A 

INAUGURAT 

„FÂNTÂNA 

TIMPULUI”
A. H.

La sfârşitul lunii mai, în Centrul Vechi al 
Bucureştiului, a avut loc un eveniment simbolic şi 
emoţionant totodată. A fost readusă în atenţia publicului 
vechea fântână ascunsă în curtea interioară a clădirii 
unde, pe vremuri, a funcţionat redacţia ziarului “ Timpul”. 
Mai precis, e vorba de casa patinata de vreme, care se 
află la intersecţia Lipscanilor cu Calea Victoriei, ridicată 
la sfârşitul secolului al XIX‑lea (pe locul unde odinioară 
se afla Hanul Filipescu). 

Aşa cum scrie şi pe o placă memorială 
montată pe faţada dinspre stradă, aici 
a lucrat ca redactor la ziarul „Timpul”, 
între 1877 şi 1879, poetul Mihai 
Eminescu. În curtea interioară există 
o mică fantana în stil belle epoque, 
aproape necunoscută de locuitorii 
oraşului. În cadrul unei ceremonii cu 
iz romantic, Biblioteca Metropolitană 
Bucureşti a „botezat” această fântână 
venerabilă, dându‑i numele de “Fantana 
Timpului” în amintirea anilor petrecuţi 
de Eminescu în redacţia faimoasei 
publicaţii care‑şi avea sediul în 
imediată vecinătate. Evenimentul este, 
aşa cum afirma directorul Bibliotecii 
Metropolitane, Nicolae Iliescu, un act de 
necesară recuperare a istoriei oraşului, 
de redescoperire a farmecului spaţiilor 
patriarhale care constituiau brand‑ul 
vechiului Bucureşti. 

Organizată în cadrul Festivalului 
Aqua Fest, cu ocazia Anului Internaţional 
al Apei, botezarea fântânii din Lipscani 

a fost unul din multele evenimente de celebrare a zonelor 
acvatice ale oraşului, care au transformat acest festival 
iniţiat de Biblioteca Metropolitană Bucureşti, într‑o 
sărbătoare a începutului de vară. Mai trebuie spus că 
maratonul Aqua Fest a fost intens mediatizat în presa 
scrisă, audio‑vizuală şi online, bucurându‑se zi de zi de 
participarea entuziastă a locuitorilor capitalei, ceea ce ne 
face să credem că această primă ediţia a festivalului va fi 
urmată de ediţiile anilor viitori


