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A telierul lui Guguianu din Bucureşti 
e plin de torsuri, Victorii şi Venere 
cât podul palmei, care însă deabia 

aşteaptă stânca de granit sau bucata de marmoră 
pentru a creşte în ele, generos, ca nişte ouă de 
vultur din care ies brusc aripi. Tandru cântăreţ 
al femeii, sculptorul şlefuieşte îndelung formele, 
savant stilizate şi esenţializate, ce păstrează însă 
în lujerul trupului întreaga sugestie carnală. Deşi 
păstrează în ele căldura şi ideea de intimitate, 
lucrările lui Guguianu reclamă spaţii mari, 
aerisite, rolul lor părând a fi tocmai umanizarea 
unor geometrii rigide, a unor pieţe sufocate de 
maşini, ori a edificiilor de beton a căror sobrietate 
depersonalizantă cere neapărat un recurs la 
suflet. Decorativul şi senzaţia de degajare, 
plină de farmec şi limpezire, se păstrează şi în 
desenele sale pe care le-am admirat în atelier, 
bucurându‑mă că artistul cultiva harnic şi 
hârtia, „sculptura moale”, ajutându‑l desigur să 
cioplească mai decis pietrele tari şi dure din care 
ies blânde scântei.

Marin Sorescu

Triumful lui Guguianu
Mai vine clipa şi mai trece omul, 
Torenţial şi vinovat se moare, 
Prin ţara unde seceta e mare, 
Dar şi mai mare este Guguianu.

În tragica dezordine păgână,
El ştie să impună armonie, 
Şi‑n arta lui, cea limpede şi vie, 
Creaţia divină o îngâna.

Sfârşitul lumii iarăşi ne încearcă, 
Trăim, gheboşi, în nişte paranteze, 
Ca într‑un fel de resturi de la Arcă, 

Dar mai există conştiinţe treze, 
Când marmura consimte să urmeze
 Aceste mâini, din alte veacuri, parcă.

Adrian Păunescu

M arele sculptor (şi pictor, măcar 
în schiţe moldave) Marcel 
Guguianu este născut în fabulaţii 

voievodale. Privindu‑l (s‑ar putea ca optica să fie 
deformată de prietenie), Marcel Guguianu are 
vârsta eternilor îndrăgostiţi de toată curbura 
Munţilor Carpaţi, de Iaşii Teiului eminescian, de 
triunghiul Bârladului care duce în moarte din 
dragoste. Marcel este îndrăgostit mereu de toate 
femeile care ajung soprane deasupra Europei, 
fluturi multicolori în admiraţia lumii şi subiecte 
pentru aşezarea în marmură. Marcel Guguianu 
se înscrie în zodia marii dăinuiri, avându‑i cap 
de linie pe Brâncuşi, Medrea, Paciurea, Mantu 
şi isprăvind cu din nou nemurirea, ceea ce 
înseamnă, cu Apostu, Irimescu şi Anghel şi cu 
toţi cei ce vor sui în eposul neamului românesc. 
Marcel Guguianu vine din pietrele României 
şi va urca în Munţii Carpaţi, ai acestei ţări, ca 
stânca detunată pe care o vor tăia cu dragoste 
şi suferinţă toţi sculptorii viitorimii numiţi de 
Dumnezeu. Marcel e de marmură, de cântec şi 
vin băut cu copii din flori. Marcel sunt eu, tu, el 
şi noi înşine. Dincolo de frumuseţea lui începe 
răsăritul soarelui şi asfinţitul lunii. Marcel este 
singurul sculptor de purpură albă.

Fănuş Neagu

Î n vremea când toată lumea vorbea 
în şoaptă, eu şi Marcel Guguianu 
aveam discuţii libere, interminabile, 

despre eternitate. Acum, când se strigă în gura 
mare, noi, în şoaptă, (ca să nu‑i deranjam pe alţii) 
ne continuăm discuţiile despre eternitate (...).

De când s‑a născut Guguianu şi până azi, 
oamenii au fost ocupaţi cu alte lucruri, unele 
deloc bune, viaţa a trecut destul de repede şi 
lumea nu a observat că este un artist de geniu. 
A trebuit să treacă o viaţă, în care timp el a fost 
ocupat cu arta, iar lumea, cum v-am spus, cu 
necazurile ei.

Sabin Bălaşa

Marcel GuGuianu ( 1922-2012 )
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O VIZIUNE MODERNĂ ASUPRA 
CULTIVĂRII LIMBII ?

Cătălina Mărănduc „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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în exclusivitate, autorilor.

Asumaţi-vi-o cu mândrie!

Literatorul

În anul 2005 îşi face apariţia mult aşteptata ediţie a doua a 
DOOM1, prima fiind apărută în 1982. Necesitatea ei era evidentă 
pentru toată lumea, vechiul DOOM2 conţinea normative pe care 
absolut nimeni nu le mai aplica în scriere şi vorbire şi nu mai 
reprezenta decât o sperietoare pentru studenţii la Drept care 
trebuiau să îl înveţe pe de rost pentru că erau punctaţi după el 
şi orice răspuns de bun‑simţ era taxat drept greşit, cum altfel? 
ce să caute să fie admişi la Drept candidaţii cu bun‑simţ?!

Totuşi, d‑na Oana Vintilă‑Rădulescu a fost nevoită să facă 
anchete printre vorbitori şi specialişti şi să ţină numeroase 
comunicări ştiinţifice în care să dea exemple pentru a demonstra 
evidentul, că normativele DOOM nu mai aparţin limbii literare 
actuale. 

Trebuie, de asemenea, salutată viziunea teoretică modernă 
a autoarelor, care demonstrează a şti că limba este un fenomen 
în permanentă evoluţie şi deci pot coexista mai multe forme 
corecte în acelaşi timp, precum şi faptul că normatorii trebuie 
să constate, uneori prin anchete, care este tendinţa limbii şi 
să o legifereze, nu să încerce să‑şi impună forţat voinţa sau 
preferinţa. 

Dacă aşa stau lucrurile în teorie, practic, ce anchete 
printre vorbitori or fi făcut oare, din care au dedus că există 
o tendinţă de a ne întoarce în sec. XIX când se scria niciun, 
nicio, că eu una nu am văzut nici în presă, nici pe internet, nici 
în cărţi aşa ceva înainte de apariţia numitului dicţionar, care, 
cum se precizează în nota asupra ediţiei, este prin lege abilitat 
să normeze? Deci unde‑i lege nu‑i nicio tocmeală!

Desigur, norma e convenţională, în sensul că trebuie să 
impui unei minorităţi a vorbitorilor să scrie ca majoritarii, ca 
să existe o unitate, dar când toată lumea scrie într‑un fel, de ce 
să te apuci să impui la toţi să scrie invers, că vrea normatorul?

Dicţionarul este precedat de un preambul teoretic enorm. 
E scris într-un stil semi-înalt, de popularizare, deoarece se 
adresează elevilor, (or, se ştie că aceştia nu citesc mai mult de 
5 pagini) şi din care ei află, de pildă, cum că cuvintele compuse 
sudate se scriu fără linioară iar cele nesudate, cu linioară; însă 
pentru a afla care sunt sudate şi care nu, trebuie să utilizeze 
dicţionarul care urmează.

Fiind normativ, se presupune că are în vedere limba 
literară, aspectul cel mai îngrijit al limbii române, pentru 
că limbajele familiar, vorbit, regional se supun unor reguli 
specifice sau nu se supun regulilor, fiind creative, inovatoare, 
laboratorul de experimentare şi evoluţie a limbii. Totuşi, iată 
ce găsim la p. XXXVIII, unde suntem învăţaţi cum se foloseşte 
apostroful: sal’tare, sor’ta, tre’să. Câtă prevedere, aşa află omul 
din popor că adică nu e corect în limbajul familiar (care e vorbit) 
să scrie sorta în loc de sor’ta!

Ba nu, domnule! E vorba de stilul oral folosit cu intenţii 
expresive în literatură, doar nu o să reiasă din DOOM2 că nu 
e corect cum a scris nea Iancu Caragiale, clasic al literaturii 
române, sal’tare taică!

La pagina LVI mai aflăm şi lucruri uimitor de moderne şi 
permisive, cum ar fi că se pot scrie, ocazional, cu literă nică, 
unele cuvinte care, în mod obişnuit, se scriu cu literă mare, 
pentru a realiza un anumit efect stilistic (ceauşescu, pcr) sau 
grafic (univers enciclopedic). Aferim! ceauşescu şi univers 
enciclopedic! Păi aşa şi merită o editură care a scos un nou tiraj 

1  Cunoscut sub sigla DOOM2 = Dicţionarul ortografic, 
ortoepic şi morfologic al limbii române. Ediţia a II‑a revăzută şi 
adăugită. (Coordonator: Ioana Vintilă‑Rădulescu). Bucureşti, 
Univers Enciclopedic, 2005.

2  DOOM = Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al 
limbii române (Redactor responsabil: Mioara Avram). Bucureşti, 
Editura Academiei, 1982.

din MDA3 uitând să tipărească paginile cu autorii volumelor 
II‑IV, tipărindu‑i pe cei de la vol. I ca şi cum ar fi autorii întregii 
lucrări!

Fapt este că, deşi autoarele au concepţii moderne, la ce 
le‑a folosit? Onor consiliul ştiinţific al Institutului de Lingvistică 
le‑a impus să păstreze toate intrările din anacronicul DOOM, 
deşi dumnealor au precizat în nota introductivă că nu se poate 
norma pentru trecut sau pentru stiluri ce nu aparţin limbii 
literare. Deci nu mai e bun, dar îl păstrăm! Asta da, spirit 
modern!

Mă întreb, cu ce argumente ştiinţifice o fi susţinut Consiliul 
păstrarea tuturor regionalismelor şi arhaismelor din DEX, care 
e un dicţionar al limbii române, nu al limbii literare?

Un regionalism, de pildă, are multe variante, câte una 
pentru fiecare arie geografică, pe ce criterii stabilim care e 
corectă? Doar toate sunt funcţionale în aria lor. Să bage bine 
de seamă cei din ariile mai restrânse, că e corectă forma pe care 
o folosesc vecinii de peste deal, pentru că sunt mai numeroşi? 
Sau e corectă cea care apare la Ion Creangă? Să pună mâna să 
o înveţe şi oltenii?

Ca să nu mai vorbim de arhaisme, cum o să‑i învăţăm 
pe cei din sec. XVII forma lor corectă? A, dar dicţionarul ar 
putea pe viitor să facă obiectul unor aplicaţii interesante, 
când se va descoperi Maşina Timpului, vă daţi seama cât de 
dezorientaţi erau românii în perioada în care limba literară 
practic nu exista, nu aveau gramatici care să le spună cum 
să adapteze neologismele împrumutate în timpul traducerilor 
textelor religioase din slavonă în limba vorbită de popor. Şi 
deodată, iaca vine cu Maşina Timpului DOOM2 şi mi ţi‑i învaţă 
cum să utilizeze corect cuvintele din limba lor, care azi nu se 
mai folosesc!

Sau cât de mare va fi vânzarea în librării în ziua Judecăţii 
de Apoi, când toţi aceştia se vor scula şi vor dori să răspundă 
cât mai corect gramatical pentru faptele lor!

Iată deci că DOOM2 este prea permisiv cu trecutul. Dar 
cu viitorul cum este? Păi... s‑au introdus 2500 de cuvinte noi, 
deşi autoarele nu sunt de acord cu intrarea anglicismelor în 
limbă, dar consideră că ignorării, care ar lăsa loc greşelilor, îi 
sunt preferabile indicaţii de cum ar trebui să fie adoptat corect 
neologismul, şi ne recomandă să aşteptăm ca termenii noi să fie 
adoptaţi sau respinşi de limbă. 

Adică limba o să respingă termeni ca aquis comunitar? Am 
auzit eu că ar exista un curent politic ce aşteaptă cu nerăbdare 
ieşirea României din UE !

Mai aflăm din introducere că... limba este urâţită 
(sublinierea mea) de cuvintele neologice. Eu parcă ştiam de la 
Simion Ştefan cetire că „cuvintele sunt ca banii” au cu atât mai 
mare valoare cu cât circulă în mai multe locuri. Iată ce vizionar! 
Iată cum a prevăzut el internaţionalizarea comunicării în sec. 
XXI! O gândire mult mai avansată decât a academicienilor 
zilelor noastre, fie ei români ori francezi. Oare v‑aţi duce la piaţă 
să cumpăraţi pepeni şi roşii cu bani din Costa Rica pentru că 
sunt mai frumoşi ca ai noştri? Cum o să fie urâţită limba de 
cuvintele cu circulaţie internaţională?

Şi atunci, mă intreb: Este oare DOOM2 cu adevărat modern, 
actual? Ori, dimpotrivă, activitatea de normare rămâne, ca şi în 
DOOM, un fel de Patul lui Procust care lungeşte sau scurtează 
inventivitatea vorbitorilor după bunul plac al normatorului, 
sau să‑i zic mai bine... Patul lui Probus.

3  Micul dicţionar academic. Vol. I–IV. Bucureşti, Editura 
Univers Enciclopedic. Volumul I: A‑C (2001); volumul al II‑lea: 
D–H (2002); volumul al III‑lea: I–Pr (2003); volumul al IV‑lea: Pr–Z 
(2003).

Dacă Eminescu dă „ora exactă a Limbii Române”, Caragiale (1852‑1912 ) este şi a fost 
întotdeauna – ca şi Creangă, acesta în schimb pliat pe sat – dicţionarul mobil al vorbelor de duh, 
al metehnelor, al deprinderilor şi al mofturilor urbane. El a fost mereu principalul aliment al societăţii 
noastre, fie că s‑a văzut în creaţia lui o lume grobiană apusă, fie că a fost redus la un pattern etnico‑etico‑social‑politic. 

Anul 2012, anul Olimpiadei de la London, marchează o sută şaizeci de ani de la naşterea şi a o sută de ani de la săvârşirea din 
viaţă a scriitorului. Fapt pentru care, la iniţiativa Primarului General al Municipiului Bucureşti, profesorul şi medicul Sorin Oprescu şi 
sub patronajul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, reprezentat de ministrul Puiu Haşotti se desfăşoară între 9 iunie şi 20 
septembrie Festivalul „Bucureştii lui Caragiale”. 

Evenimentul oferă publicului bucureştean accesul liber, timp de peste trei luni, la 100 de manifestări culturale ce vor reînvia 
operele lui Caragiale, evenimente susţinute de un număr de peste 100 de artişti din toate generaţiile, potrivit site‑ului Primăriei 
Municipiului Bucureşti. Acum, nemurirea lui Caragiale beneficiază, iată, de un site dar şi de o gazetă a festivalului, publicaţie din 
care au apărut două numere bogat ilustrate, bine scrise şi pline de semnături prestigioase – Acad. Răzvan Theodorescu, George 
Banu, Ştefan Cazimir, Mircea Albulescu, Marcel Iureş etc. 

Instituţiile participante la aceste manifestări sunt : Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Academiei, Administraţia 
Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, teatrele de Comedie, Metropolis, Masca şi Nottara, Opera Naţională Bucureşti, Centrul de 
Creaţie, Artă şi Tradiţie, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Circul 
Globus. 

Caragiale a mai fost sărbătorit tot pentru un Centenar, al naşterii, cu manifestări care au debutat la mijlocul lui decembrie 1951 
şi s‑au încheiat în 10 februarie 1952.
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De când au început să fie, oamenii au murit de 
boală, de bătrâneţe (şi ea o „maladie”, poate 
cea mai grea dintre toate) şi, când nici de 

una nici de alta, atunci prin accident, în care intră mai 
orice, de la asasinat, la execuţia judiciară şi 
la întâmplare. Dar s‑a mai murit, 
probabil că tot de când e 
lumea, şi se moare încă, 
prin autosuprimare, act 
voluntar al individului 
care este cauză, 
adică. Nici cu aceeaşi 
frecvenţă, cine ştie 
şi dacă chiar de 
la începuturile 
istoriei, suicidul, 
ne place nu 
ne place, este 
totuşi o realitate 
umană, ţinând 
orice s-ar spune, 
de firea noastră. 
Ca libertate, nu 
alegem doar o situare 
sau alta (politică, 
religioasă, morală), nu 
facem numai războaie 
şi revoluţii, optând, ce‑i 
drept, în funcţie de o 
sumedenie de factori; 
totuşi, răspunderea este 
personală. Suntem alegere, 
la limită, totuşi liberă, de 
la actele mărunte, de viaţă 
cotidiană, până la acelea cu 
rezonanţă istorică.

Facem bine sau rău 
celuilalt, ne facem bine 
nouă înşine, oricum, alegem 
urmându‑ne condiţiei. Expresie 
a autonomiei, libertatea presupune 
deliberarea. Şi o piatră îşi este, relativ, 
ca toate formele de existenţă, suficientă 
sieşi. Autonomă şi ea, este, într‑un fel, liberă, 
dar libertatea sa este tot una cu autonomia sa: Omul, 
însă (probabil, în măsuri diferite, şi celelalte vieţuitoare) 
putând să aleagă trece autonomia în libertate. Din mod 
de a exista, autonomia trece 
în mod de a fi, adică într‑o 
constantă ontologică proprie. 

Alegere, libertatea 
este în alternativa 
valorilor binare: 

bine – rău, adevăr‑eroare, 
frumos – urât, drept – nedrept 
şi care vor mai fi fiind. Aceasta 
înseamnă că darul (datul) cel 
mai de preţ al fiinţei noastre, 
fiind libertatea de a alege 
raţional participă şi la valorile, aşa‑zicându‑le, antropice, 
dar şi la cele contrare, entropice. Dar cum suntem, 
asemenea tuturor lucrurilor, realităţi de al doilea grad, 
ne naştem şi pierim, ca între un timp şi altul să fim 
mereu altfel. Faptul acesta de a fi face ca întreg sistemul 
de valori să fie în alternativă. Dacă am fi numai ca bine, 
adevăr, frumos am avea condiţia in sinelui, ceea ce nu 
este posibil. Dimpotrivă, numai ca rău, eroare, urât am 
avea regimul nefiinţei. Dar ca întreguri şi într‑un fel şi în 
altul, valorile „pozitive” şi valorile „negative” se presupun 
într‑atâta încât binele nu este întotdeauna (şi numai) 
bine, nici răul rău. Dacă este bine să nu minţi, să nu 
înşeli, şi aşa este, dând copiilor bolnavi un medicament 
amar într‑o băutură dulce, faci rău sau dimpotrivă, bine? 
Nedumerirea (retorică) era a unui sofist din vechea Grecie, 
dar putea şi poate fie a oricui. 

În sine, pentru că este în ordinea firii, moartea nu 
este dincolo de bine şi de rău. Cum însă este a cuiva 
anume, iar nu a firii însăşi, pentru acela este un rău, dar 
câteodată bine. Este rău pentru acela care moare (fie şi 
până în momentul trecerii), ca şi, mai cu seamă, pentru 
ceilalţi (mai puţini sau mai mulţi, după anvergură). Dar 
mai este rău pentru acela care suferă şi fizic (durerea) şi 
psihic (conştiinţa ireversibilităţii)? Dacă nu, moartea prin 
eutanasiere ori prin sinucidere nu stă cumva, cel puţin în 
anumite situaţii, sub semnul binelui?

Eutanasierea şi ea un fel de sinucidere numai că 
prin altul, dacă se poate spune aşa, are o mai mică arie 
de cuprindere. Aceia însă care îşi pun capăt zilelor, prin 
varietatea cauzelor şi ocaziilor, aproape că sunt greu de 
identificat, tipologic. Oricum, bogaţi şi săraci, frumoşi 
şi urâţi, demni şi ticăloşi, îndrăzneţi şi laşi, poate că şi 
credincioşi ori sceptici sau nihilişti, din ură, din iubire, 
din suferinţă, din disperare, din revoltă, din umilinţă, 
din nimicnicie, din trufie, din sminteală, din bravadă, 
prin contagiune nu este stare socială sau de suflet, cu 
o oarecare restricţie de vârstă, care să fi rămas în afara 
funestului cerc. 

Păcat sau nu, este printre noi, fie şi numai ca o ispită. 
Cine, măcar odată şi măcar pentru a îndepărta de sine 
răul (orice formă ar fi luat) nu s‑a gândit să‑şi ia viaţa? 

Păcat..., de bună seamă, totuşi, aşa cum albul 
e alb, şi negrul negru? Dacă şi răul poate fi bine, ceva 
îngăduinţă, prin nuanţare, nu s‑ar cuveni? 

„Kebes: ... Zi‑ne, Socrate, de ce oare nu ne este 
îngăduit să ne dăm noi înşine, moartea? ... Ştiu că este 

oprit, dar nimeni nu m‑a lămurit de ce... Socrate: 
Aşa este, dar pentru aceasta trebuie ceva 

casnă... Nu este nimic, nici o împrejurare 
care să facă pe cineva să creadă că e 

mai bine să moară decât să trăiască. 
Poate că te miri de ce acelora care 
cred că moartea este mai bună 
decât viaţa nu le este îngăduit să‑şi 
ia ei înşişi binele acesta... Noi, 
oamenii, ... suntem ca o parte din 
bunurile zeilor... Tu, Kebes, dacă 
din cei ce‑ţi aparţin careva şi‑ar 
da moartea, fără încuviinţarea ta, 
nu te‑ai mânia şi nu l‑ai pedepsi...? 

Iată dar, de ce niciunul dintre noi 
nu are dreptul să‑şi ia viaţa înainte 

ca divinitatea s‑o facă...” (Platon , 
Phaidon, 61 e – 62 c).

Pe scurt, avem dreptul să ne luăm 
ceea ce nu ne‑am dat?

Nu doar contemplând esenţele, 
filosofii, ca oameni ai cetăţii, se îngrijeau 
şi se îngrijorau de soarta locuitorilor 
ei. În acest sens, poate, Socrate era 
şi „dascăl al nefericirilor” acestora – 
kakodamonias didáskalos (Xenofon, 
Convorbiri memorabile, I, 6). Fie şi ca 

personaj în Phaidon, dar în modul de a 
fi şi a gândi al celuilalt Socrate, cel real, 

Socrate-le platonician prevenea teologic, 
metafizic, şi moral deopotrivă, asupra 

sinuciderii ca păcat faţă de zei, de fire, ca şi 
de sine şi de semeni.

Probabil că, în epocă, în Athena ca şi în 
celelalte cetăţi nu era neapărat ceva îngrijorător, 

din acest punct de vedere.
Ca toţi oamenii, din orice timp şi din orice 

loc, grecii se năşteau, trăiau şi mureau cam la fel. 
Mureau şi ei de bătrâneţe, de boală, în naufragii se 
mai şi ucideau unii pe alţii în războaie, chiar adesea, 
în certuri, unii îşi curmau viaţa, dintr‑un motiv, din 

altul, ca mai pretutindeni şi oricând. O făceau chiar şi 
înţelepţi dintre cei mari. Simţindu‑şi sfârşitul aproape, 
ca lumea să creadă că va fi fost luat în cer, ca Herakles 
ori Ganymedes, Empedocles se arunca în craterul unui 
vulcan. Democrit, ajuns la „adânci bătrâneţe” 
s‑ar fi hotărât „să‑şi ia viaţa abţinându‑se 
zilnic de la hrană” (Atenaios, II, 4 b e). 
Tot asemenea şi Gorgias: avea 107 
ani. Chiar şi nepotul şi urmaşul 
lui Platon la conducerea 
Academiei, Speusippos, atins 
de o boală grea şi urâtâ, ca 
să‑şi curme suferinţele şi‑ar 
fi pus capăt zilelor. Aşadar, 
unul, Empedocles, din 
trufie, Democrit şi Gorgias 
de bătrâneţe, Speusippos 
de boală. Alţii neştiuţi, de 
bună seamă, şi din alte 
motive: tineri din dragoste, 
săraci din sărăcie, armatori 
din pierderea corăbiilor, 
strategi învinşi. În vremuri 
de mult trecute, deja 
legendare, Aiax, basileu 
al locrienilor, pierzându‑şi 
minţile, îşi curma viaţa. 

Neîndreptăţiţi, toţi, în 
egală măsură, de îndată ce 
îşi luau ceea ce nu şi‑au dat? 

„... Cântăreşte bine ce 
îţi spun, îl îndemna Seneca 
pe Lucilius: nu voi părăsi 
bătrâneţea, dacă mă voi păstra 
întreg, dar întreg în partea cea 
mai bună din mine; însă dacă va 
începe să o ia razna şi să‑mi tulbure 
mintea, dacă nu‑mi va mai lăsa viaţa, ci numai sufletul 
vital, mă voi grăbi să ies din gândirea putredă şi gata 
să se prăbuşească. Nu voi scăpa de boală prin moarte, 

câtă vreme nu este o boală de nevindecat şi nu vatămă 
spiritul. Nu‑mi voi da moartea de frica durerii: să mori 
aşa, înseamnă să te dai învins. Cu toate acestea, dacă voi 
şti că trebuie să sufăr tot restul vieţii, plec, nu din pricina 
durerii în sine, ci pentru că mi‑ar fi piedică în toate acele 
fapte care sunt scopul existenţei; este slab şi laş cel ce‑şi 
dă moartea de frica durerii, este smintit cel ce trăieşte 
pentru a suferi” (Epistole către Lucilius, VI, 59: 35, 36). 

De partea cui este adevărul? Poate că de a 
niciunuia, atât Platon cât şi Seneca fiind şi 
nefiind întrutotul îndreptăţiţi, unul cât este 

prea categoric, pe când celălalt mai permisiv. Metafizic, 
nu omul, ca fire, este stăpân pe sine. Toate lucrurile, 
zicea încă Anaximandros, de acolo de unde vin, acolo se 
şi întorc (sunt chemate înapoi) pentru a da seamă, potrivit 
cu necesitatea. Moral însă, nu era Seneca mai aproape 
de felul nostru de a fi? Suntem şi natură generică, dar 
aceasta nu este coruptibilă, nu scade şi nu sporeşte, nu 
suferă şi nu se bucură; ea este mereu aceeaşi, în limbaj 
platonician, prin unicitatea/ unitatea formei. Nu omul 
ca atare se îmbolnăveşte şi suferă, nu‑şi pierde avutul 
şi nu‑şi ia zilele din dragoste, trădată sau neîmpărtăşită. 

Ce‑i drept, nu hotărâm asupra venirii în lume; de 
ce acum, de ce aici, de ce aşa iar nu altfel sunt întrebări 
pe care etern oamenii şi le vor pune fără a găsi răspuns. 
Dar, cel puţin de această dată, nu ne întrebăm pentru 
a ne răspunde. Dacă întrebarea nelinişteşte, încă mai 
mult ar face‑o răspunsul; cam aşa potolea Aristip râvna 
unui învăţăcel. Pe cât nu are răspuns întrebarea este mai 
înaltă şi mai înălţătoare.

Aşa stând lucrurile, presupunând că stau aşa, de ce 
să treci dincolo de graniţele permise, prin condiţie, şi, în 
urmare, ca în alt păcat decât luciferian, să‑ţi iei ceea ce 
nu ţi‑ai dat şi, ofensator, parcă pentru ordinea lumii, să‑ţi 
reduci tu însuţi din şansa care îţi va fi fost rostuită? 

Fiind, totuşi, a fiecăruia, chiar dacă numai relativ, 
acela ce‑şi ia viaţa (şi‑o ia sau, în caz contrar şi‑o dă 
măsoară felurit, ce‑i drept, libertatea faţă cu sine a 
fiecăruia) pare în anumite limite îndreptăţit. Într‑un fel, 
sinucigaşul se situează între drept şi nedrept ori într‑un 
drept nedrept însă, dacă luăm în seamă faptul că suntem 
autonomi, dar nu şi independenţi. 

Între drept şi nedrept (sau într‑un drept nedrept), de 
la un caz la altul, sunt multe nuanţe, o sumedenie. Unul 
dintre aceia care alege să‑şi pună capă zilelor, în funcţie 

de atâţia factori şi de 
atâtea împrejurări, 
poate fi (pare a fi) mai 
îndreptăţit decât altul, 
sau nu, mai mult ori 
mai puţin într‑o situare 
sau alta. Pentru că, 
diferite, împrejurările 
şi motivaţia pot să 
adauge sau să scadă 
ceva din vinovăţia, 
chiar până la ştergerea 

acesteia, cel puţin în rigorile lumii acesteia. 
Orice act de acest fel presupune o situaţie‑limită, 

fie şi doar în percepţia aceluia ce‑l săvârşeşte. Dinspre 
acesta, aceea a sa era de ne ieşit, astfel încât variaţia de 

grad nu prea (mai) are sens. Fiecare îşi poartă cât 
îşi poartă povara sa şi pentru el, este cea mai 

mare din câte sunt posibile. 
Probabil de când este lumea şi, 

mereu din mai multe cauze (vai, 
progresul!) , s‑a murit şi în acest 

fel şi se va mai muri. Chiar 
într‑o cetate ideală, din care 
ar dispărea sărăcia şi boala, 
tot ar mai rămâne motive şi 
încă destule. Din dragoste 
doar, mor şi dintre cei avuţi 
şi dintre cei sănătoşi!

Ţinând ca formă a 
minţii de condiţia noastră, 
sinuciderea nu este şi o 
fatalitate. Nu suntem liberi, 
la limită, în faţa morţii. 
Bătrâneţea şi boala nu sunt 
alese. Sinuciderea însă, da, 

ceea ce înseamnă, în cele din 
urmă, o pervertire a libertăţii. 

Păcat, în primul rând, faţă de 
sine, se întâmplă însă. De aceea 
în faţa ei să amuţim. 

Între Platon şi Seneca nu 
putem alege; în intervalul 
dintre ei însă avem a ne 

mişca spre unul ori spre altul. 
Mai singur ca în orice altă situare, 

sinucigaşul fiecare în parte, este 
prea el însuşi pentru a fi măsurat cu 

o măsură sau alta. 
Vorba mai veche, a unui filosof grec: omul este 

măsura tuturor lucrurilor, capătă un sens tragic. 

ÎNTRE PLATON ŞI SENECA
G. Vlăduţescu
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Totul începe cu a fost odată. Iar a fost trăieşte, fiindcă 
a fost odată. Iar dacă a fost o dată, există şansa să mai fie 
cel puţin o dată. 

Rândurile care urmează sunt o parte din povestea 
literaturii române de sub ocupaţia comunistă instaurată 
în august 1944. Poveste tristă fiindcă au curs lacrimi şi, 
nu de puţine ori, sânge. Poveste cu final fericit, ca mai 
toate poveştile, fiindcă au existat supravieţuitori, după 
regula eternă a basmelor: binele învinge răul. Şi mai 
este şi veselă povestea, fiindcă este scrisă de oameni 
inteligenţi, iar inteligenţa e luminoasă precum scânteia 
sărită din amnar în negura nopţii. Este veselă şi când e 
spusă de proşti, aceştia stârnesc râsul fără efort. Când 
e scrisă de oameni inteligenţi şi fără caracter, povestea 
devine spectacol, iar zâmbetul ei se transformă în rânjet. 
Ceva ca zâmbetul lui Voltaire imortalizat într‑un bust. 
Subtil şi diavolesc.

De la început a existat un Cain şi un Abel, unul care 
şi‑a văzut de oile lui şi a însemnat pe răboj câte oi i s‑au 
născut în turmă, şi celălalt care a scormonit în pământ 
şi s‑a supărat că nu‑i plouă peste ogor când voieşte el. 
Ciobanul priveşte spre cer când pleacă la păscut cu oile 
şi are punct de reper Steaua Polară. Se întreabă ce‑o fi 
dincolo de stea şi şi‑l închipuie pe Dumnezeu ca pe un 
păstor cu puteri nemărginite. Când lui Moise i s‑a arătat 
Iehova, el păştea, de câteva zeci de ani, oile. Ţăranul este 
stăpânul pământului şi muncind aplecat deasupra gliei 
uită adesea cine a făcut Cerurile şi Pământul. Criticul 
literar comunist este un ţăran care crede că literatura 
este o grămadă de bostani pe care‑i sparge el ca să le 
ronţăie seminţele. După ce sparge bostanii, dovlecii, 
seminţele de mac, îşi bea cafeaua din ibric şi se supără 
că‑l doare stomacul. Dar, de obicei, el are o revistă în 
care‑şi exprimă opiniile. Revista este ogorul lui. Cocoşat 
deasupra paginii, n‑a mai ridicat de mult ochii spre cer. 
Cerul lui e propria lui opinie. Considerându‑l bogat pe 
critic, din pricina peticului de hârtie, scriitorul scrie 
adesea cu gândul la critic, în speranţa că acesta îi va 
rezerva şi lui un pătrat pe tabla de şah. Atunci povestea 
devine şi mai interesantă. Când stăpânul criticului şi al 
scriitorului devine statul, povestea devine hilară şi urâtă: 
apar fiinţe monstruoase cu multe capete. Cineva a zis că 
nu există reptile cu sângele mai rece decât Statul. Puterea 
este utilă, fiindcă poate spune cine este hoţul şi cine este 
păgubaşul. Asta până vine o altă putere şi declară că 
lucrurile stau invers. 

Criticii literari sunt utili: ei sunt ecoul adevăratei 
poveşti: ei percep muzica după un canon. Cei care ascultă 
povestea de pe malul lacului cred că literatura este o baltă 
uriaşă care‑i opreşte să viseze la mări şi oceane. Cei care 
o privesc urcaţi pe munte o văd ca pe nişte muşuroaie 
de furnici sau fiind pietroaiele care le-au îngreunat lor 
urcuşul. Criticul comunist român este, de cele mai 
multe ori, un procuror ratat. El are codul penal în faţă 
şi acuză abateri de la canon. Dacă scriitura se potriveşte 
canonului său, cere punerea în libertate, dacă se abate de 
la canon, pune peceţi şi lacăte. Când dictatura i‑a cerut 
criticului să facă ordine, el a dat sentinţe. Scriitorii au fost 
lipsiţi de libertate, iar criticul s‑a culcat liniştit pe pernă, 
amăgindu‑se că a făcut ticăloşia de dragul literaturii. Cei 
care nu au vrut să fie la dispoziţia puterii au fost trecuţi la 
rubrica şi alţii. Rubrica tăcerii. Un poet, trimis cu ajutorul 
criticilor, în închisoare, pentru scrisul său, s‑a întrebat 
într‑un poem „unde sunt ce‑i care nu mai sunt”. Nu i‑a 
răspuns nimeni. Nici el nu a putut să‑şi răspundă. 

Vom încerca să‑i căutăm noi pe cei care nu mai sunt, 
sau doar s‑a crezut că nu mai sunt, chiar dacă nu suntem 
siguri că‑i vom găsi pe toţi. Unul dacă vom salva de la 
uitare şi tot vom fi mulţumiţi. Avraam a pledat în faţa 
Îngerului Domnului, care se îndrepta spre cetatea Ninive, 
pentru cei nevinovaţi, supuşi pedepsei asemeni celor 
vinovaţi, iar Domnul a promis: nu‑i voi nimici pentru cei 
zece oameni buni. 

Istoricii mai noi ai literaturii române, postmodernişti, 
adepţi ai deconstucţiei (citeşte demolării şi distrugerii) 
nu vor să ierte pe nimeni dintre cei mai buni. Ion Budai 
Deleanu, Alecsandri, Maiorescu, Eminescu, Creangă, 
Caragiale, Iorga, Blaga, Arghezi, Ion Barbu, Bacovia, Vl. 
Streinu, Rădulescu‑Motru, Şt. O. Iosif, Nichifor Crainic, 
Octavian Goga, Liviu Rusu, I. D. Sârbu, Mircea Eliade şi 

mulţi alţii, dintre interbelici sau de după al doilea război, 
sunt traşi de urechi fiindcă nu s‑au adăpat la filozofia 
marxist‑leninistă. Marin Preda, care l‑a ameninţat pe 
Ceauşescu, în faţa scriitorilor, că se va sinucide dacă va fi 
reintrodus realismul socialist, este acuzat de susţinătorii 
realismului socialist de ieri, deveniţi acum esteţi, că a 
făcut compromisuri scriind în manieră realist‑socialistă. 
Ne‑am mira de cum este posibil aşa ceva, de nu ne‑am 
aduce aminte de spusa lui Racine: „Dar cei ce ne‑mping 
la crimă sunt chiar ei, după ce‑o săvârşim, ei nu ne dau 
iertare!”

Cele spuse mai sus se referă doar la criticii dornici de 
putere, instruiţi în cabinetele secrete ale totalitarismului. 
Nu au nicio legătură cu istoricii şi criticii literari iubitori de 
literatură. Criticul adevărat este fratele lucid al artistului, 
cel care citeşte la lumina zilei pagina cu însemnările 
făcute de autor în miezul nopţii. Scriitorul, în accepţia 
de poet, cum îl numea Platon, intră în transă, e bântuit 
de daimon. Pierde legătura cu realitatea, se rupe de ea 
pentru a putea s‑o cunoască mai bine. Uneori orbeşte 
de prea multă lumină, alteori din cauza întunericului. El 
are nevoie de un îndrumător, de cineva care să‑i explice 
văzutele şi nevăzutele. Criticul este un translator. Şi un 
însoţitor. Dante însuşi a avut nevoie de Virgiliu, e drept 
tot poet, dar trăind mai de mult, în poveste, era mai 
lucid. Criticul adevărat retrăieşte opera, o rescrie şi o 
interpretează. Spirit lucid, citeşte cu creionul în mână. El 
citeşte printre rânduri şi descifrează hieroglifele, spune 
ceea ce autorul nu a vrut sau nu a ştiut să spună, atent la 
fâlfâitul de aripi al îngerului. Criticul, zicea cineva, tot un 
critic, întreţine longevitatea artei. Şi avea dreptate. Criticul 
vede filonul de aur în magma confuză a terestrului. El 
face ordine în nebuloasa creaţiei. Dă nume metodei şi 
raportează opera analizată la scara valorii.

Criticul ajută opera de artă să treacă din purgatoriu 
în paradis. Fără critici literari autentici, Shakespeare, 
Balzac, Tolstoi, Mann, Prust şi atâţia alţi scriitori de geniu 
nu ar fi astăzi ceea ce sunt dacă nu ar fi existat critici 
literari care să le analizeze opera şi să descopere sensurile 
adânci şi multiple ale ideilor, acţiunilor şi cuvintelor.

Nu avem nimic de reproşat acestui critic. Pentru el 
avem numai cuvinte de laudă. Dar criticul care devine 
braţul neînarmat al revoluţiei, oricare va fi aceea, de 
stânga sau de dreapta, şi‑a trădat menirea, devenind din 
frate de sânge al artistului, fratele vitreg, înhăitându‑se 
cu cei care au spart casa literaturii române. 

„Anihilarea unui asemenea bandit, capabil de orice, 
este un fapt constructiv”. Aşa a scris cineva, cu pretenţii 
de critic şi istoric literar despre un poet. Nu interesează, 
acum, cine este criticul şi cine este poetul. Ne interesează 
verdictul. Şi faptul că hârtia a suportat. Banditul s‑a ales 
cu ani mulţi de puşcărie în temniţele comuniste. Fusese 
laureat al Premiului Naţional pentru poezie şi Doctor 
Honoris Causa al Universităţii din Viena. A murit în 1968, 
după ce a fost obligat să se dezică public de convingerile 
exprimate de‑a lungul vieţii. Autorul‑procuror a murit la 
vârsta de 80 de ani, după ce a fost considerat de mulţi 
drept un profet. Povestea este veche, are trimiteri la 
Solomon, care a văzut că sunt oameni neprihăniţi cărora 
le merge ca şi celor răi. Nu înseamnă că în exemplul dat 
înainte unul era neprihănit şi unul rău, ci doar că unuia 
i‑a mers rău şi altuia bine. Nu aş putea spune cine este 
primul şi cine al doilea, cum nu aş putea spune dacă fiul 
rătăcitor din parabolă a fost mai fericit decât fiul rămas 
acasă.

Fiecare carte, indiferent de cine a scris-o, are 
povestea ei. Povestea este sora geamănă a mitului, 
iar mitul este mai adevărat decât realitatea, întrucât 
realitatea este efemeră, concretă şi limitată, este carne şi 
sânge, în timp ce povestea este eternă, fiindcă deasupra 
ei pluteşte spiritul. Iar spiritul este cel care desparte 
lumina de întuneric, pământul de ape, apele sărate de 
cele curgătoare, cele de deasupra Pământului de cele de 
sub pământ. 

În artă totul se reduce la însufleţirea spectaculoasă 
a unei idei, exprimată sau nu, la construcţia unei drame, 
la o reprezentare a universului: armonie imaginată 
şi devenită regulă pentru acea creaţie a unei lumi 
inexistentă în realitate, dar adevărată în infinita sferă a 
Spiritului. Căci nu cunoaştem vreun artist mare care să 

nu plece de la convingerea că la început a fost cuvântul, 
iar cuvântul este materia scriitorului, aşa cum sculptorul 
caută în piatră tot primordialitatea ideii, pe care nu poate 
s‑o exprime decât modelând materia brută, după care să 
se odihnească o clipă şi să poată spune că făcutele sunt 
bune sau foarte bune, ca la sfârşitul Creaţiei dintâi. 

Cultura română a început cu basmul şi s‑a 
sintetizat în proverbe. Aidoma marilor culturi ale lumii: 
ebraică, chineză, germană. După cataloagele sistemului 
Aarne‑Thompson tipurile de basme propriu‑zise se ridică 
la 600 (din care circa o sută sunt basme nuvelistice). Este 
întocmai bogăţia basmelor române existente în analiza 
folcloristului Lazăr Şăineanu. La rândul lor, cele zece 
volume din „Proverbele românilor din România, Basarabia, 
Bucovina Ungaria, Istria şi Macedonia” de Iuliu A. Zane 
cuprind, în circa 7.000 de pagini, peste 20.000 de tipuri 
de proverbe. Lucian Blaga considera proverbele ca fiind 
aforismele poporului. 

Povestea lumii sau Viaţa lumii, cum i-a zis Miron Costin 
în secolul al XVII‑lea, nu poate fi scrisă mai înainte de a fi 
spusă poveste unei familii, a unui trib sau a unui popor. 
Căci, după cum scrie Mommsen în „Cronologie romană”: 
„ochiul îndreptat peste prăpastia naţiunilor e prea lesne 
cuprins de ameţeală, şi atunci se uită principiul adevărat 
şi capital al oricărei critice istorice, şi anume că fenomenul 
istoric particular trebuie explicat şi cercetat mai întâi în 
cercul naţiunii căreia aparţine, şi numai rezultatul poate 
servi investigaţiunii internaţionale”. A judeca literatura 
română prin comparaţie cu marile literaturi europene şi 
a o vedea pitică este o eroare care provine din confuzia 
termenilor. Şi din lipsa raportării la timp. Operaţia a fost 
efectuată de Maiorescu la mijlocul veacului al XIX‑lea şi 
bolnavul (tânăra literatură română) a suportat‑o. Muntele 
Ceahlău nu poate fi dispreţuit fiindcă este „mai jos” decât 
Himalaya. El este exact unde trebuie şi înalt cât i s‑a dat. 
Muntele Sinai nu trăieşte prin înălţimea lui, ci prin ce 
spune Moise că i s‑a întâmplat în ceaţa de deasupra lui. Şi 
pentru ce ar fi mai important muntele decât marea? Viaţa 
din luncă e mult mai vie decât lăcaşul vulturilor. Din apă 
s‑a scos Pământul, nu pământul stors a dat rouă. Omul a 
fost modelat din pământ, nu tăiat în piatră. Şi chiar de‑ar 
fi altfel, i se pare istoricului literar că‑i deajunsă privelişte 
sub picioarele lui cocoţate pe movilă? Zeii grecilor existau 
în visul lor, iar din vis i‑au preschimbat în idee. A spune 
că eroii lor sunt născuţi din complexe şi nu din admiraţie 
este semn de incultură şi de orbire spirituală. A spune 
că suntem cultură tânără (ca şi când tinereţea ar fi un 
blestem) demonstrează lipsa aplecării asupra cărţii. A 
lua în derâdere spusa lui Herodot că dacii sunt ce‑i mai 
viteji dintre traci, doar că te‑a plictisit manualul şcolar cu 
citatul, înseamnă neputinţa de a savura istoria. Suntem – 
toţi locuitorii pământului – la fel de vechi şi la fel de noi. 
Ne tragem din acelaşi Adam, care însemna şi Omul, nu 
doar Pământ.

Omul a trăit pe acest tărâm de îndată ce a pornit 
împărţirea neamurilor. Primii noştri strămoşi au plecat 
de unde au plecat toţi oamenii: din Cornul de Aur al 
originilor paradisiace. Şi s‑au aşezat pe malul Mării, 
dincolo (sau dincoace, privind dinspre noi) dând numele 
lor Nistrului şi ridicând Tiraspolul, pe care ni‑l ţin încă 
ocupat ruşii. Din ei, spun istoricii, s‑au tras tracii şi apoi 
dacii. Nu suntem suficient de vechi? Pentru cine? Pentru 
cei care nu ştiu cum s‑au numit nici părinţii părinţilor 
lor. Pentru cei care, la cea dintâi sperietură au renunţat 
la numele tatălui, ca să se ascundă sub numele mamei? 
Numele de familie sunt sfinte fiindcă asigură perenitatea 
şi statornicia neamului. Ele sunt cuvinte cu o magică 
încărcătură. Când lui Avram i se adaugă o vocală la nume 
şi devine Avraam, el devine, în istoria ce va fi să fie, tatăl 
multor neamuri. Antropologul elveţian E. Pittard spunea, 
în 1937, că România este unul dintre colţurile lumii în 
care s-au petrecut, pe cât se pare, unele din aventurile 
cele mai formidabile din istoria universală... Vorbea de 
„răsturnarea vechilor civilizaţii preistorice şi de înlocuirea 
lor cu un mod de existenţă complet nou ; acela de care 
beneficiem astăzi...” Acelaşi lucru îl susţine antropologul 
lituano‑american Marija Gimbutas, profesoară la Harvard 
University, una dintre cele mai reputate cercetătoare în 
neoliticul european.

Istoria politică a literaturii române postbelice. 

Cine scrie, cine citeşte
Petre Anghel
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— Stimate domnule Dumitru Popescu, după absolvirea 
liceului, eraţi hotărât să vă dedicaţi actoriei. În urma unei 
greşeli de dactilografiere, numele dvs. n‑a figurat pe lista 
celor admişi la Conservatorul de Artă Dramatică, aşa că aţi 
ajuns student la A.S.E. Peste ani, deveneaţi un important 
scriitor; palmaresul dvs. literar cuprinde volume de 
eseistică, de poezie, însemnări din călătorii, memorialistică 
şi romane. Dramaturgia nu v‑a tentat?

— Nu. Şi cred că ştiu de ce. E o artă de for public, 
făcută pentru exhibare la scenă deschisă, în faţa unor 
adunări largi. Eu practic o artă de taină, prin care se 
comunică de la om la om, în discreta lumină a veiozei. 
Textul de teatru devine, totodată, prin spectacol, artă 
colectivă, de echipă. Piesa este doar punctul de plecare, 
pretextul – major desigur – al creaţiei teatrale. Pe ea 
se grefează fantezia artistică a regizorilor, actorilor, 
scenografilor, maeştrilor de lumini. Aceştia dau viaţă 
dramaturgiei, o amplifică, o îmbogăţesc (sau o sărăcesc) cu 
noi contribuţii magice, şi de cele mai multe ori, în imediat, 
îşi revendică meritul reuşitei, gloria succesului. La rândul 
lor, receptorii, adunaţi în sălile de spectacol, reprezintă 
o multitudine de gusturi şi preferinţe topite artificial, pe 
loc, într‑un numitor comun. În sala de teatru nu ştii de 
ce aplaudă cei din dreapta sau cei din stânga, ori de ce 
se abţin, dar e evident că manifestările lor au ca obiect 
actorii, nu dramaturgul, aflat destul de departe de vraja 
spectacolului. Există firi anume pentru acest gen literar 
(ca şi pentru scenariul de film) ce se complac în creaţia 
colectivă, fiind binecuvântate cu mai puţin individualism 
decât restul mânuitorilor condeiului.

— În calitate de preşedinte al C.C.E.S. (Consiliul 
Culturii şi Educaţiei Socialiste), aţi participat la numeroase 
vizionări de spectacole dramatice. V‑aţi dorit vreodată, 
captivat de diferite roluri sau, poate impulsionat de 
prestaţia mai puţin inspirată a unui actor, să fiţi dvs. pe 
scenă, iar altcineva oficialul din stal? 

— N‑am suferit şi nu sufăr de invidie actoricească. 
Nu aş vrea să fiu în locul cutărui sau 
cutărui interpret. De altfel nici nu am 
fost propriu‑zis actor, vreodată. Doar un 
amator de provincie, şi acela tinerel de 
tot, bizuindu‑se doar pe intuiţie. Poate 
asemenea stări de spirit sunt specifice 
profesioniştilor. În schimb, recunosc, 
m-am trezit de multe ori conlucrând la 
o replică, la un registru vocal, la un gest 
sau la o soluţie regizorală, dar ca reacţie 
fulgurantă. Probabil că aşa ceva trăiesc 
şi alţi spectatori cu anumită înclinaţie.

— Are un spectacol de teatru nevoie 
de vizionări preliminare?

— Nu există o asemenea necesitate. 
De aşa ceva beneficiază puţine 
spectacole. Pe vremuri, se făceau 
„vizionări” la premierele absolute ale 
unor piese contemporane, pentru 
care însăşi direcţia teatrului simţea 
nevoia unei confirmări. Ce vizionări 
să faci la dramaturgia clasică, la piese 
arhicunoscute?

— Numeroşi oameni de cultură care 
au intrat în contact cu dvs. vă descriu 
ca pe o fire taciturnă. Această atitudine 
glacială aparţinea structurii dvs. sau v‑aţi 
impus‑o ca măsură de precauţie, astfel 
încât să nu revendice nimeni amiciţia 
înaltului demnitar care aţi fost?

— Taciturn? În realitate sunt destul 
de limbut când mă antrenez în dialoguri. Şi glacial? 
Dimpotrivă, chiar mă inflamez într‑o atmosferă deschisă. 
Poate am o fizionomie mai greu de mobilizat (dar când se 
declanşează e destul de mobilă). În realitate, e la mijloc o 
neputinţă de a mă înscrie într‑o comunicabilitate facilă, 
într‑o animaţie de suprafaţă – destul de frecvente în 
relaţiile publice –, într‑o vervă artificială sau în umorul 
minor, de asemenea specifice cozeriei de societate. 
Cel mai mult mă inhibă suficienţa dublată de tupeu şi 
infinitele forme ale mediocrităţii cu pretenţii, cu lustru. 
Cât priveşte amiciţia, m‑am temut întotdeauna să inspir 
asemenea ambiţii cuiva pentru care am reţineri. Mi‑am 
cultivat cât am putut instinctul selectiv în constituirea 
mediului ambiant. Sunt destul de sociabil, dar de la o 
linie încolo, pe care eu o încarc de anumită sacralitate.

— Puteaţi, datorită importantelor funcţii politice 
deţinute, dar mai ales în urma afirmării dvs. literare, să vă 
apropiaţi de marii scriitori ai epocii – de pildă, Marin Preda 
sau Eugen Barbu. De ce n‑aţi făcut‑o?

— Pe marii scriitori, pe artiştii în proximitatea 
cărora am respirat în virtutea îndeletnicirilor oficiale, 
i‑am admirat fără reţinere, arătându‑le toată preţuirea. 
Nu am avut însă vanitatea de a‑i transforma în amici 
personali. O atare insinuare pretenţioasă şi insistentă din 
partea oficialilor în viaţa privată a gloriilor artistice îmi 
repugnă, socotind‑o de prost gust. Aţi citat ilustrativ două 
nume, şi în cazul lor particular am să vă satisfac imediat 
curiozitatea.

Marin Preda, deşi conjudeţean (el chiar făcea caz de 
această conotaţie a condiţiei noastre) trăia în altă generaţie, 
în care se încastrase de foarte tânăr printr‑un debut 
literar precoce şi promiţător. Personal, în proza epică de 
largă respiraţie am debutat târziu, abia după 50 de ani, şi 
nu mă simţeam colegul lui de breaslă. Poate Preda nu ar fi 
fost atât de riguros: auzind că scriu o trilogie, şi că aceasta 

ar urma să fie tipărită în curând, m‑a abordat imediat ca 
să afle amănunte despre eveniment. Tocmai urma să‑i 
apară romanul Cel mai iubit dintre pământeni şi mi‑a 
declarat că îl preocupă eventuala coincidenţă. Jumătate 
sincer nedumerit, jumătate amuzat, l‑am întrebat ce 
concurenţă aş fi putut reprezenta eu pentru vedeta ce 
era, cu un biet roman de debut. Mi‑a explicat cu toată 
seriozitatea că nu e un uşuratic şi nu ignoră de plano 
opera unui confrate, chiar dacă aceasta reprezintă o primă 
ieşire în arenă. Apariţia aproape concomitentă a două 
romane în trei volume putea avea, după el, un impact 
imprevizibil asupra publicului, şi chiar asupra destinului 
cărţilor respective. L‑am „liniştit“ spunându‑i că nu e sub 
tipar decât primul volum, celelalte urmând să apară abia 
în anii următori. Mi‑a dat impresia că l‑ar interesa ca 
relaţia noastră, destul de minoră şi searbădă până atunci, 
să intre într‑o fază nouă, ceea ce deşi mă onora, îmi dădea 
de gândit. La scurt timp însă, Marin Preda a dispărut 
dintre noi într‑un mod tragic, sinistru şi grotesc, se pare 
că neelucidat public pe deplin, cutremurându‑mă, ca pe 
atâţi alţi admiratori.

Cu Eugen Barbu lucrurile au mers ceva mai departe, 
cel puţin în intenţiile sale. Pe când eram redactorul şef 
al Scînteii m‑a vizitat la redacţie cu o propunere, francă 
şi fermă, de a încheia un angajament de solidaritate 
gazetărească şi scriitoricească. Elogia Scînteia pe care 

o scoteam şi declara că Luceafărul merge pe acelaşi 
drum (fireşte, în limitele specificului publicaţiei), 
luptând, ca şi aceasta, cu reziduurile dogmatismului 
stalinist, cu rezistenţa forţelor politice revolute, pentru 
promovarea culturii româneşti moderne, impregnate de 
spirit naţional. Pe această bază îşi dorea închegarea unei 
coaliţii între cele două publicaţii, mai exact între şefii 
lor. Am detensionat gravitatea ofertei preopinentului, 
găsind‑o supradimensionată. Am încercat să‑l conving că 
nu e nevoie de un atare pact solemn, că e suficient să 
meargă fiecare mai departe, consecvent, pe acest drum, 
care era de fapt al noii politici de după Congresul al 
IX‑lea. Barbu a surâs încurcat, nu dezamăgit (cel puţin 
în aparenţă), trăgând concluzia că sunt prea ocupat 
pentru a mă consacra şi relaţiilor sistematice de breaslă. 
Luat cu treburile – de care, într‑adevăr, nu‑mi vedeam 
capul –, am pierdut din vedere evoluţia scriitorului şi 
gazetarului. După instalarea mea la Comitetul Central în 
calitate de secretar cu presa şi cultura, m‑am trezit însă 
cu Eugen Barbu, spre consternarea mea, în postură de ... 
şomer. A venit extrem de abătut şi, pe deasupra, revoltat. 
Fusese înfrânt de rivalii de la Uniunea Scriitorilor, 
aceştia obţinând destituirea sa din funcţia de redactor 
şef al Luceafărului şi, mult mai grav, abandonat (chiar 
dezavuat) de autorităţile culturale şi politice. Puterea 
îl decăzuse, aşadar, din poziţia publică şi îi întorsese 
spatele, rămânând de piatră la lamentaţiile şi apelurile 
lui disperate, lăsându‑l de izbelişte. Nu mai avea acces la 
Comitetul Central, bătea în zadar la uşile oficiale, nu i se 
răspundea la telefon, nu i se deschideau scrisorile.

— Dar şefului i te‑ai adresat? am vrut să ştiu.
— Nici el nu vrea să mai audă de mine. În aşa hal 

m‑au defăimat duşmanii, făcând din mine inamicul 
public nr. 1 al culturii române.

I‑am cerut să‑mi spună ce a solicitat, ce‑şi doreşte, 
cum vede ieşirea din impas. Pretindea, în primul rând, un 
loc de muncă în presa culturală într‑o funcţie asemănătoare 
celei pierdute, care să‑i restabilească demnitatea lezată. Şi, 
în al doilea rând, redobândirea poziţiei de scriitor român 
respectat. Dar nu, nu în perimetrul Uniunii Scriitorilor, 
nu la publicaţiile acesteia, nu sub dictatul duşmanilor lui 
de moarte. Şi nici unde‑i sugeram, la un organ de presă 
de rangul întâi, ca publicist. Era cunoscut ca îndrumător 
al tinerelor talente şi ţinea să‑şi continue misiunea. 
Într‑un târziu şi‑a concretizat cererea pe care o socotea de 
extremă modestie: o publicaţie insignifiantă, momentan 
fără şef, o revistuţă marginală, aproape necunoscută, şi 
pe care se angaja să o ridice la nivelul cuvenit. Era vorba 
de Săptămâna culturală a Capitalei, un fel de buletin 
cu antetul Consiliului Cultural local şi circulând, din câte 
auzisem, mai ales în rândul aparatului funcţionăresc al 
primăriei. Descrierea pe care o făcea fiţuicii nu avea nimic 
fantezist, şi mă uimea excesul său de umilitate. Singura 
explicaţie mi se părea a fi nedorinţa de a atrage atenţia, 
preocuparea de a nu asmuţi din nou împotrivă‑i ceea ce 
numea „haita hingherilor“ de la Uniune, transmiterea 
mesajului că se mulţumeşte cu puţin, că acceptă cel mai 
modest loc din publicistica românească.

Dorind să mă edific asupra dezastrului de imagine 
suferit de Eugen Barbu la vârful piramidei, am deschis 

discuţia despre cazul lui cu Nicolae 
Ceauşescu. Într‑adevăr, scriitorul nu 
exagera, şeful partidului fusese câştigat 
pentru o opinie foarte rea despre 
persoana lui, însuşindu‑şi calificativul 
de scandalagiu, de ins periculos pentru 
atmosfera de creaţie de la Uniune. În 
final însă, a căzut de acord că prăpădita 
aceea de foaie a Capitalei, cu un caracter 
mai mult formal, i se poate încredinţa 
scriitorului, oricât de turbulent se 
arătase până atunci. (N.C. avea mania 
educaţiei constructive a cadrelor, a 
reabilitării „generoase“ a oamenilor 
publici valoroşi). L‑am scos din criza de 
prestigiu şi autoritate pe scriitor. Mi‑a 
declarat recunoştinţă veşnică, neuitând 
să‑mi mai solicite apoi sprijinul. Până 
ce eu însumi am fost lovit de năpastă şi 
când, cu o îndârjire deconcertantă, E.B. 
s‑a grăbit să se dezică radical de persoana 
mea, alăturându‑se celor ce‑şi sărau 
ficaţii cu mine, lovindu‑mă el însuşi cu o 
brutalitate vulgară şi demonstrându‑mi 
astfel cum funcţiona prietenia colegială 
pe care mi‑o declarase.

— Înainte de 1990, aţi simţit că 
scriitorii vedeau în dvs. un exponent al 
puterii, care le‑ar fi putut facilita anumite 
privilegii, sau un confrate?

— În lumina celor spuse mai sus 
aproape m‑aş dispensa de dreptul de a răspunde la 
această întrebare. Dar sunt, totuşi, lucruri de adăugat. 
Credeţi posibil ca în ierarhiile sociale, oamenii ce depind 
într‑un anumit grad de împuterniciţi, de demnitari cu 
ranguri superioare (chiar şi mai mărunte), să‑i cultive pe 
aceştia în mod dezinteresat, dornici doar de pure raporturi 
prieteneşti, avizi numai de o companie intelectuală, să 
zicem, şi atâta tot? Eu n‑am fost atât de naiv, şi nu în baza 
unei experienţe bine sistematizate, a unei solide filosofii a 
ipocriziei umane, ci fiindcă intuiţia m‑a ajutat de obicei să 
dibui repede resortul, oricât de bine ascuns, al interesului 
personal. Mă frecventau şi mă solicitau mulţi oameni 
de cultură. Unii mai fruşti şi puternic presaţi de nevoi, 
treceau direct la subiect. Alţii, mai versaţi în cultura 
salonardă, mai răbdători şi dotaţi pentru arta seducţiei, 
mă învăluiau în inefabile, aburoase şi ademenitoare pânze 
de păianjen. Şi pe unii şi pe alţii datoria îmi impunea să‑i 
ascult cu solicitudine, să‑i înţeleg şi să‑i ajut în limita 
prerogativelor mele şi a realismului doleanţelor.

Veneau, să zicem, un distins poet al timpului şi soaţa 
sa, la rându‑i mare artistă, cu care avusesem de‑a face 
pe când era în vogă, şi mă făceau părtaş la o frumoasă 
scenă de amenitate stilată (de parcă ei ar fi fost amfitrionii). 
Mă delectam în acea atmosferă rafinată, dar ştiam că va 
urma momentul de esenţă strict pragmatică, şi eram 
curios să văd câtă inspiraţie se va consuma şi în acel 
prozaism. Într‑adevăr, aflam că oamenii veniseră pentru 
un nou apartament, mai potrivit nevoilor intelectualităţii 
lor. Făceam tot ce depindea de mine pentru satisfacerea 
acelei necesităţi a elevaţilor solicitanţi, pe care o găseam 
firească. Primeam apoi o scrisoare de mulţumire sau un 
telefon încărcat de vibraţii emoţionale, anvizajând şi o 
viitoare reîntâlnire, mai degrevată de împovărătoarele griji 
cotidiene. Cu timpul, îmi ajungea însă la ureche zvonul că 

Interviu Dumitru Popescu
Alexandru Dumitriu
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sublimatul poet, pe care îl admiram sincer, într‑o anumită 
împrejurare cvasipublică a ţinut să ia distanţă (exagerat de 
mare) de persoana mea, făcând cuvenitele disjuncţii între 
tagma nomenclaturii culturale şi cea a creatorilor pursânge.

Alţii, de asemenea înzestraţi cu harul persuasiunii, 
mizau pe partitura delicată a afinităţilor elective, 
motivându‑şi frecventele vizite exclusiv prin plăcerea 
dialogului şi rezonanţa convingerilor ideatice împărtăşite. 
Nu lipsea mult, poate, să încep a crede în autenticitatea 
atracţiei reciproce, doar că şi răbdarea partenerului de teorie 
se epuiza la un moment dat şi „sula ieşea din sac”: omul 
aspira la un post important de presă şi nutrea speranţa 
că proza lui ar putea fi transpusă în cinematografie. De 
ce nu, în fond?, mi‑am zis. Era mai dotat decât alţii pe 
plan intelectual, iar cartea cu pricina putea suporta şi o 
nouă versiune artistică. După ce epoca aceea devenise 
trecut îndepărtat (şi chiar compromiţător), companionul 
intimităţilor ideologice – pe care nu‑l invitam expres, dar 
a cărui prezenţă nu‑mi displăcea – interogat fiind despre 
presupusele avantaje obţinute din acea „amiciţie“, a 
pretins că probabil încercam să‑l corup şi că făcusem din 
inteligenţa şi talentul său literar un adevărat cult.

Am ilustrat ideea prin cazuri luate la întâmplare, din 
nenumărate posibile exemplificări (aparent ipotetice). Cel 
mai departe am pătruns în magicul perimetru al prieteniei 
cu un prozator român izbucnit spectaculos în tinereţe şi 
rămas apoi notoriu pe alte coordonate ale scrisului. Ne 
apropiasem la o vârstă când oamenii sunt mai puţin 
ipocriţi şi realmente dornici de simbioze spirituale. Era 
inteligent, agreabil, plin de umor tonic (deşi cam forţat) 
şi neconformist. Ne întreţineam periodic, de decenii, 
ajungând şi la confesiuni de ordin politic, în ciuda 
faptului devenit notoriu, că ce discutam divulga, din 
păcate uneori distorsionat, pentru a face impresie printre 
colegi. Auzisem că mai mă şi bârfeşte, ca şi pe alţi amici 
buni de‑ai lui, aria acestei manii neputând‑o estima. Nu 
mai puteam da însă înapoi, iar în balanţă calităţile umane 
ale respectivului mi se păreau superioare defectelor.

Dacă aş fi fost ministrul minelor, de exemplu, n‑aş 
fi avut niciun fel de reţineri să dau curs cordialităţii în 
relaţiile cu scriitorii şi alţi artişti, dar eram ministrul 
culturii, al centrului de autoritate pe care aceştia şi‑l 
disputau în interes personal sau de grup. În breslele 
artistice existau facţiuni antagonice (ei le numeau găşti) 
şi orice înclinare a administraţiei, într‑o parte sau alta, 
se califica drept subiectivism partizan, părtinitor, prin 
urmare atentat la echitate şi legalitate. Iată de ce nu 
era recomandabil să promovăm relaţii privilegiate (pe 
considerent afectiv) imposibil de epurat de interese 
prozaice (atât de importante în viaţa oamenilor).

— Ştiu că nu vă plac lansările de carte. Este un 
sentiment post‑decembrist?

— Nu, nu e de factură postdecembristă. Înainte 
de ’89 am tipărit 15 volume şi n‑am avut nicio lansare 
publică (nici măcar o vitrină promoţională, inaugurală, 
omagială, cum vreţi să‑i spunem). Ca să fiu corect, abia 
în postdecembrism am avut câteva astfel de manifestări – 
cu ocazia unora din noile mele apariţii –, fiind convins 
de editori că aceasta prieşte difuzării, bunei vânzări a 
cărţilor. Nu sunt amator de festivităţi protocolare nici 
cu caracter general, nici având ca protagonist propria 
persoană.

— V‑aţi născut la Turnu Măgurele. Sunteţi cetăţean de 
onoare al acestui oraş?

— Nu am căzut sub incidenţa acestei manii recente, 
ce a contaminat municipalităţile, dar mai ales i‑a mobilizat 
pe fiii urbelor, dornici de ieftine coroane cu lauri.

— Se spune că fiecare individ poartă amprenta locului 
natal. Dacă este adevărată această, ce anume aţi preluat 
dvs. de pe meleagurile dunărene, evocate magistral în 
romanul Pasajul?

— O, da, cred că e adevărat. Se întipăreşte în noi 
esenţa specifică, de natură cosmică poate, a locurilor unde 
vedem lumina zilei şi ne forjăm în copilărie şi adolescenţă 
personalitatea. Ce‑am supt eu din atmosfera oraşului de 
câmpie aflat la confluenţa Dunării cu Oltul? În primul 
rând iubirea de ape, de apele frenetice purtate în albia 
sa de marele fluviu european (deduse şi în mările şi 
oceanele neliniştite ale planetei), ca şi de cele languroase, 
aparent leneşe şi somnolente, rostogolite la vărsarea 
sa de Olt, ori răspândite în luncă de anualele revărsări 
ale celor două vaduri. Am avut mereu în faţa ochilor 
impetuoasa mişcare a materiei curgătoare, simbolul 
trecerii vertiginoase a lumii şi a timpului, ermetizată sub 
oglinzile înşelătoare ale omogenităţii şi statorniciei. În 
starea de lichefiere se ilustrează cel mai pregnant uriaşa 
energie a substanţei universale şi, totodată, miraculoasa 
perenitate a efemerului, puterea particulelor, ca şi a 
clipelor, de a dăinui prin înlănţuire, într‑un tot aparent 
constant şi mereu acelaşi. Scufundarea repetată în 
torentul irepresibil al marilor ape, ca un botez frecvent 
în eternitate, a infuzat spiritului meu mai multă vigoare 
energetică, legându‑l strâns de fondul pozitiv al naturii.

Apoi, oraşul natal, oricât ar părea de bizar, m‑a 
crescut din fragedă pruncie într‑un instructiv şi tolerant 
mediu muzical. Am luat ceva lecţii în liceu, unde muzica 
era materie de învăţământ, şi în particular, dorind să 
învăţ un instrument, dar de‑a lungul întregii copilării 
şi adolescenţe m‑am bucurat în sezoanele calde de 
cotidianul concert public în aer liber al fanfarei militare. 
La ora vesperală ne îngrămădeam pe bănci, sau într‑o 
lentă mişcare colectivă în grădina publică, pentru a 
asculta programul riguros, ca de filarmonică (oraşul era 
garnizoana a patru sau cinci regimente de graniţă cu o 

liotă de ofiţeri). Ni se ofereau valsuri şi 
marşuri vieneze, fragmente din operele 
italiene, bucăţi de muzică simfonică 
executate cu o acurateţe cuceritoare 
sub bagheta unui împătimat meloman 
cu grad de căpitan de infanterie. 
Părăseam parcul, golindu‑l dintr‑odată, 
după două‑trei ore de muzicalitate 
tensionată ce sentimentaliza, după 
expresia lui Bacovia, orice atom – atât 
din ambianţa naturală cât şi din noi 
înşine. Tăcerea nocturnă a oraşului 
mai era străpunsă, apoi, de pale 
sonore, stinse dar distincte, venite din 
centru, de la orchestrele de restaurant 
executând până spre zori muzica 
romanţioasă a epocii şi sonorizând 
somnul nostru de adolescenţi visători. 
Ce ne‑am fi făcut doar cu puţinele 
aparate de radio şi patefoane ale 
familiilor opulente? Aşa, de bine de 
rău, am ajuns noi înşine să compunem 
corurile liceale care, în fastuoasele 
nopţi de Crăciun, împânzeau oraşul cu 
refrenurile străvechilor imne creştine.

Mi‑au mai dat o citadină lecţie 
de estetică decorativă promenada de 
duminică de pe strada principală, ca 
şi plimbarea graţioasă a perechilor în 
timpul concertului militar. S‑ar putea 
obiecta că era panorama unei civilizaţii 
vetuste, dar cultiva respectul public şi 
respectul de sine al aspirantului la un 
loc onorabil în comunitate, decenţă 
şi bun gust. De‑a lungul anilor, când 
nu am avut cu ce să mă înscriu în 
exigenţele citadine, am preferat să mă 
ţin în umbră, detestând impertinenţa 
ţinutelor neglijent sfidătoare.

Am înţeles, după decenii, că 
acolo mi‑am educat admiraţia faţă de 
femeie, ca vestală a celor mai profunde 
şi complexe sentimente umane. 
Cele trecute de o anumită vârstă 
reprezentau pentru noi, în esenţă, 
maternitatea. Mamele prietenilor 
noştri erau şi mamele noastre, şi 
invers, iar la orice doamnă de pe 
stradă sau din perimetrul oraşului am 
fi apelat, o găseam învăluită în aceeaşi 

caldă solicitudine parentală. În ochii noştri, femeile ţineau 
de o misterioasă tradiţie a cultului alinării, ele ştiind să 
potolească de o manieră taumaturgică parcă, suferinţele 
închipuite sau reale ale odraslelor, ca şi pe cele mai greu 
de mărturisit, ale propriilor perechi masculine. Erau 
inepuizabile zăcăminte de înţelegere, iertare, mângâiere 
şi susţinere ale celor din familie sau din raza de influenţă, 
incomparabil mai slabi şi mai nevoiaşi decât ele. De la o 
vârstă în jos – incluzând adolescentele, nubilele şi tinerele 
doamne dinainte de maternitate – ocupau toate, cu o 
strălucitoare modestie (expresia relevând o stare inedită 
a frumosului) soclul adoraţiei unanime. Învăţasem să 
citesc în mlădierea siluetelor vaporoase, ca şi în lumina 
rafaelică a chipului, celălalt mare dinam spiritual 
feminin – misteriosul sentimentalism pasional, ce făcea 
ca viaţa tinerilor urbei, îmbrăcaţi deja în toga virilă, să 
capete o copleşitoare conotaţie halucinantă. Harul acesta, 
de a‑şi răscoli propriile suflete şi de a bântui taifunic, dar 
şi regenerator, sufletele tinerilor cavaleri, mi‑a marcat 
inconfundabil aperceptibilitatea faţă de sexul opus. M‑am 
ferit să introduc în literatura mea, cu pregnanţă, acest 
prototip, de teama de a fi taxat idilizant, dar involuntar 
mi-a servit de parametru în judecarea fiicelor Evei pe care 
le‑am cunoscut.

Un alt sigiliu existenţial pus de ţinuturile natale 
asupra sensibilităţii mele metafizice, a fost natura 
însăşi. Nu una spectaculoasă, ca la poalele munţilor 
înzăpeziţi, nici exuberantă ca în insulele de la tropice 
sau pe ţărmurile mediteraneene, ci suferind de aceeaşi 
modestie strălucitoare ca a femeilor, dar cu o capacitate 
transfiguratoare ce făcea din curgerea anotimpurilor o 
feerie de bal imperial. Nicăieri n‑am aflat o atât de clar 
diferenţiată succesiune a celor patru sezoane anuale, 
o mai laborioasă individualizare a primăverii, verii, 
toamnei şi iernii. Capitala, unde locuiesc de la 19 ani, 
nu are decât două anotimpuri, şi acelea tulburi, indecise, 
lipsite de personalitate: o iarnă lungă, de şapte luni, 
cu cer plumburiu şi văzduh umed, aproape vâscos din 
cauza poluării, cu noroaie ori gloduri de gheaţă neagră 
pe trotuare, şi o vară înăbuşitoare, încărcată de praf, 
miasme, insecte şi fumul asfixiant al vehiculelor uzate, 
inabil manevrate, într‑un cortegiu asurzitor de scrâşnete 
de frâne şi roţi, de claxoane isterice şi înjurături de 
mahala. Bucureştenii glumesc, spunând că şapte luni 
poartă paltoane şi pufoaice şi, brusc, într‑o zi, trebuie să 
iasă în oraş îmbrăcaţi în cămăşi.

Acolo, pe meleagurile de care vorbesc, primăvara era 
un adevărat imn vegetal, proaspăt şi pur, o ameţeală a 
simţurilor şi sufletelor, o infuzie de miraculoase energii 
solare. Vara se instala apoi ca o lungă maturitate 
demiurgică a pământului şi cerului, ca o luxurie de culori 
îmbibată de aromele fructelor plesnind de suculenţă. 
Adevărată potopire cu ambrozie, a muritorilor de rând. 
Toamna, la rândul ei, o, toamna!, lumea se înveşmânta 
în aur, în odăjdii somptuoase şi triste, şi se încolona 
într‑o nesfârşită procesiune monotonă, adormitoare, în 
care oamenii mulţumeau Terrei, într‑un registru grav, 
liric, pentru saturata fecunditate pe punctul de a se 
pierde. Iarna ştergea toate urmele grandiosului dezmăţ 
vegetal şi solar, şi parcă înlocuia pământul, pe care 
exultasem, cu ceruri deşertice, de un alb deznădăjduit, în 
care numai heruvimii ar fi avut acces, la origine. Acum, 
într‑un acces de magnanimitate, proniile deschideau 
desăvârşita curăţenie chiar bieţilor muritori, pentru un 
scurt catharsis. Am suferit de pierderea acestui cadru, 
cu impact determinant asupra stărilor mele de spirit, 
şi o parte a frustrărilor resimţite, proprii oricărei fiinţe 
omeneşti, a fost cauzată de sărăcia şi precaritatea 
decorului natural în care am fost nevoit să‑mi duc viaţa.

— Arătându‑vă o parte din întrebările care alcătuiesc 
această discuţie, le‑aţi găsit întrucâtva incomode, pentru 
că ele vizează, mai mult sau mai puţin, personalitatea 
dvs. Mi‑aţi mărturisit că nu vreţi să vorbiţi despre dvs., 
deoarece vă valorificaţi introspecţiile în romane. Prin 
urmare, sunt experienţele dvs. de viaţă sursa principală 
a cărţilor de proză pe care le‑aţi scris? Sunt virtuţile şi 
labilităţile protagoniştilor dvs. virtuţile şi labilităţile lui 
Dumitru Popescu? 

— Ceea ce a produs senzaţie printre literaţi, cu 
un ecou interminabil, în declaraţia lui Flaubert că 
Madame Bovary este el însuşi, nu era atât recunoaşterea 
încastrării personale în eroul său literar – de când 
există proză se ştie că ficţiunea conţine viaţa autorului – 
cât faptul că acest alter ego era... o femeie. Abia astfel 
înţelegeau cititorii că totul, absolut totul în cărţi a trăit 
mai întâi, la modul real sau imaginativ, în scriitor. 
Mirându‑se că Flaubert s‑a putut transpune în viaţa 
unei femei, ei uitau de mitul potrivit căruia omul a fost 
mai întâi fiinţă hermafrodită (ca de altfel unele plante şi 
chiar animale din zilele noastre) şi, ca atare, păstrează 
în mesajul ancestral şi gene de la celălalt sex. Bărbaţii 
ştiu, cred, că au în mecanismul psihic reflexe feminine 
şi ar fi, bănuiesc, dispuşi să‑şi recunoască anomalia. În 
schimb, femeile mi se par tentate să păstreze faptul în cea 
mai adâncă taină, găsind că suspiciunea unei anumite 
masculinităţi în comportamentul lor ar fi catastrofală. 
Dar în cazul particular al lui Flaubert, consternarea 
putea veni şi din împrejurarea că doamna, în care marele 
scriitor recunoştea că şi‑ar fi ascuns propria fiinţă, nu 
poseda date personale superlative. Dimpotrivă, era cam 
superficială, frivolă şi naivă, găsindu‑şi idealul de viaţă 
suprem în romantismul livresc, adesea ieftin, al epocii. 

Elan (2001)  – marmură de Marcel Guguianu
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Oare crearea protagonistei romanului său cel mai celebru, 
să fi fost pentru scriitor şi un exorcism, eliberarea de unele 
tare pe care cu inteligenţă şi luciditate le identificase în 
propria fiinţă?

Într‑adevăr, nu‑mi place să dezvălui public intimităţi 
personale, şi nu fiindcă îmi pot face introspecţia, 
disimulat, în personaje de roman, ci fiindcă aşa ceva 
mi se pare cam indiscret, prin urmare indecent. S‑ar 
spune că în memorialistică destăinuirile îşi găsesc 
mai bine locul, dar şi acolo constat că de regulă mă 
ocup mai mult de alţii decât de mine, şi în principal de 
epocă, steaua polară a amintirilor. Dar cui îi place să se 
etaleze, volubil, cu tainele sale lăuntrice, în văzul lumii? 
Poate politicienilor, dar atunci e vorba cu certitudine de 
mistificări, sau pseudovedetelor mondene, împătimite de 
o imagine carismatică, şi care nu au simţul penibilului şi 
al ridicolului. Oamenii sunt de regulă ascunşi, ahtiaţi să‑i 
asculte pe cei ce nu şovăie să‑şi dezvăluie secretele, dar 
zgârciţi în recunoaşterea propriilor tribulaţii existenţiale. 
Chiar în relaţiile intime, cei mai mulţi nu sunt dispuşi să 
încredinţeze partenerului secrete personale, şi ca să nu‑şi 
şifoneze blestemata de imagine, anevoios încropită, şi ca 
să nu ofere atuuri sentimentale exploatabile în conflicte.

În proză, incontestabil, sursa principală a trăirilor, 
ideilor, revelaţiilor personajelor este propria experienţă 
de viaţă a autorului. Nu pot spune atât de tranşant 
că virtuţile şi labilităţile fictivilor sunt talequale şi ale 
romancierului, dar oricât ar împrumuta acesta de la 
reali, şi ar combina – ceea ce face neîndoios – trebuie să 
treacă totul prin sita propriei psihologii şi a propriei minţi. 
Cărţile conţin cunoaştere nemijlocită. Nimic nu se edifică 
solid, după ştiinţa mea, din informaţii de a treia sau chiar 
a doua mână, din povestirile altora, oricât de sincere. 
Liantul, mortarul, materialitatea, ca şi eteritatea eroilor 
şi situaţiilor sunt asigurate de substanţa sufletească 
a autorului. Girul autenticităţii operei se extrage din 
sentimentele şi gândurile cele mai intime ale acestuia, din 
bagajul său emoţional, afectiv, din depozitul de amintiri 
personale. Ca în legenda Meşterului Manole, dacă nu‑şi 
zideşte în carte ceva personal, foarte preţios, până la urmă 
însăşi fiinţa proprie, transfigurată literar, opera rămâne 
friabilă, falsa mărturie făcându‑i‑o cititorului străină.

Oricât de mari erori ar comite eroii, oricât de vicioşi 
şi decăzuţi ar ajunge în logica dramei, ei rămân până la 
capăt fiii de suflet ai scriitorului şi, ca o mamă generoasă, 
acesta şi‑i înţelege şi ocroteşte. Altfel soarta lor nu mai 
mişcă pe nimeni. Sentimentul dominant al autorului 
faţă de întreaga lume a ficţiunii sale este ataşamentul, 
nu ostilitatea. Palpitând de antipatie, nu mai zic de 
ură, cartea cade în artificial, devine pamflet, caricatură, 
rămânând în afara percepţiei emoţionale. 

— Ca redactor‑şef al Scînteii Tineretului şi, mai 
apoi, al Scînteii, ce priorităţi aşteptaţi să urmărească 
reporterii atunci când intervievau scriitori? Le şi sugeraţi 
gazetarilor anumite coordonate ale discuţiei? Au fost cazuri 
în care, din cauza unor impedimente ideologice, n‑aţi putut 
publica asemenea convorbiri? 

— Să nu reiasă că scriitorii erau matadorii acestui gen 
publicistic în presa cotidiană. Ei se inserau într‑o categorie 
globală, a personalităţilor publice de vârf, în rândul 
cărora de cea mai mare preţuire se bucurau savanţii, 
cercetătorii, dascălii proeminenţi, membri ai Academiei 
de ştiinţe şi ai academiilor de profil, şefii şcolilor medicale, 
inginerii de renume, conducătorii proeminentelor 
stabilimente industriale. Scriitorii ocupau cu deosebire 
lojile revistelor literare, ale publicaţiilor culturale, din care 
erau destule pe cuprinsul ţării. De altfel, şi acum, ei au 
un perimetru de afirmare circumscris  – doar că revistele 
literare serioase s‑au împuţinat, şi mai ales şi‑au restrâns 
răspândirea. (Am auzit că revista amiral a breslei nu s‑ar 
mai tipări decât în câteva sute de exemplare, ceea ce dacă 
e adevărat e de‑a dreptul tragic. Numai membrii uniunii 
se ridică probabil la câteva mii, ceea ce ar însemna că 
o minoritate restrânsă mai păstrează legături cu propria 
publicaţie). Spre deosebire de trecut, locul principal în 
mass‑media îl deţine azi televiziunea, dar scriitorii apar 
cât de cât sesizabil mai ales pe un anumit canal, unde 
sunt întrebaţi în special cât de greu o duceau cu scrisul 
în vechiul regim. (E drept, intervievaţii răspund din ce în 
ce mai apatic şi neconvins la acest interogatoriu, probabil 
miraţi că nu sunt invitaţi să discute soarta de azi a 
literaturii române, şi cât de bine o duc în zilele noastre, 
sub raportul promovării operei lor).

La cotidianele pe care le-am condus am avut de 
înfruntat, în materie de interviu, ca de altfel în toate 
genurile publicistice, dogmele implantate în presa 
română de adoratorii modelului sovietic. Interviului i se 
imprimase un profil simplist, schematic, având ca scop 
consemnarea prezenţei în cetate a omenilor de vază, 
ca şi a exponenţilor maselor populare, primordiale în 
regimul muncitoresc. Prioritatea impusă redactorilor a 
fost abolirea pseudocomunicării dintre ei şi reprezentanţii 
opiniei publice. Bătălia s‑a dat împotriva mentalităţii 
robotice a ziaristului, de consemnatar al locurilor 
comune, al banalităţii neangajante, al unor reziduuri de 
intelectualitate. Întrebările, nu răspunsurile le puneam 
pe masa de disecţie (erau chiar veritabile cadavre), căci ele 
conduceau la platitudine, spre un punct mort, obturând 
mentalul şi blocând accesul la viaţa autentică. Am obţinut 
câte ceva în strădania de a aduce în prim‑plan substanţa 
realităţii şi a gândirii, dar în ansamblu, niciodată cu 
adevărat mulţumitor. Destui redactori formaţi în grabă, 

pe teren intelectual precar, rămâneau 
neputincioşi să iasă din stereotipie, 
temători în faţa profundităţilor gândirii. 
De altfel, şi acum, cu unele excepţii 
notabile, autorii de interviuri, dintre cei 
intraţi în tagmă de‑a valma, la o cerere 
exagerată, sunt grefaţi de îngustimea 
propriului orizont.

Experienţa m‑a convins că 
interviul, contrar aşteptărilor, este unul 
dintre cele mai pretenţioase şi delicate 
genuri gazetăreşti, implicând nu numai 
redactorul, ci, în chiar mai mare 
măsură, mina umană de prospectat, 
de sondat, de exploatat. Ţi se cere, ca 
ziarist, buna cuviinţă de a‑ţi cunoaşte 
interlocutorul, informându-te nu numai 
asupra datelor lui de suprafaţă, ci şi 
asupra operei – fie ea politică, ştiinţifică, 
artistică, celebră sau încă nu. În al doilea 
rând, trebuie să fii animat de dorinţa 
reală de a scoate la iveală zăcămintele 
preţioase ale gândirii invitatului. Nu de 
a te arăta pe tine mai deştept sau, ceea 
ce e impardonabil, de a‑l „încuia“ cu 
întrebări necinstite. În sfârşit, ai nevoie 
de perspicacitatea de a sesiza noile 
piste deschise în discuţie, sugerate de 
intervievat, şi care pot surclasa valoarea 
publicistică a punctului de pornire. 
Ceea ce dăunează frecvent, este graba 
redactorului, precipitarea întrebărilor, 
lipsa calmului şi răbdării de a asculta, 
atmosfera improprie reflecţiei creată 
de un publicist nesigur pe sine, dornic 
să pună în prim‑plan întrebările, nu 
răspunsurile, să demonstreze că poate 
fi tot atât de guraliv ca şi personalitatea 
solicitată să vorbească.

— Aţi contribuit din plin la apariţia, 
în 1972, a interviului pe care Mircea 
Eliade i l‑a acordat cu un an în urmă, 
la Chicago, tânărului Adrian Păunescu, 
la acea vreme bursier în Iowa, interviu 
găzduit de revista Contemporanul, 
e drept, nu în forma integrală. Această 
convorbire, chiar amputată, i‑a indispus 
teribil la momentul respectiv pe unii 
nomenclaturişti, în frunte cu Gogu 
Rădulescu – până atunci, susţinătorul 
declarat al lui A.P., pe care încercase să‑l propulseze la 
conducerea României Literare –, Leonte Răutu, Miron 
Constantinescu Janos Fazekaş etc. Aţi evocat în ciclul 
memorialistic Cronos autodevorându‑se... acest episod, 
dar n‑am înţeles motivul complicităţii dvs: doar din 
admiraţie pentru Mircea Eliade sau pentru a arăta clanului 
filo‑sovietic de la vârful Partidului că dramatica epurare cu 
care s‑a confruntat cultura română în anii ’50 s‑a încheiat 
odată pentru totdeauna? 

— A fost o chestiune de principiu. După Congresul 
al IX‑lea, ne angajasem să recuperăm valorile culturale 
naţionale blamate şi excluse pe criterii ideologice şi de 
clasă, în primul deceniu al regimului muncitoresc – 
acela statuat la noi, după clişeul stalinist, de puterea 
ocupantă, cu contribuţia unor grupări autohtone. Mircea 
Eliade se încadra în acest profil. Prin opera sa artistică şi 
filosofică rămânea o personalitate de marcă a României, 
în ciuda controversatului trecut politic, a avatarurilor 
sale ideologice. Eliade era, şi va fi, o pagină originală a 
culturii române situate în spaţiile dintre negru şi alb, 
acolo unde subzistă mulţi creatori de spirit remarcabili ai 
lumii. Câţiva intelectuali proveniţi din stânga interbelică, 
definitiv marcaţi de orientarea de clasă din deceniul 
amintit, considerau această poziţie, în cazul lui Eliade, 
un compromis intolerabil, şi nu se sfiau să‑şi exprime 
opoziţia. A fost o înfruntare destul de acută, pentru 
că au încercat să‑l câştige pe Ceauşescu, mizând pe 
argumentul că noi, cei proaspeţi în partid, nu avem 
experienţă politică, nu cunoaştem „trecutul de luptă“, 
suntem coruptibili ideologic. Obţinând câştig de cauză la 
autoritatea supremă a partidului, i‑am determinat să‑şi 
consume idiosincraziile în obscuritatea grupărilor lor, 
pe care le subapreciam atunci ca pondere şi influenţă 
politică.

— Ziaristul Nicolae Arsenie mi‑a spus că i‑aţi 
recomandat, când a părăsit, din cauza vârstei, redacţia 
Scînteii Tineretului, să intre în fieful lui Adrian Păunescu, 
la Flacăra, unde, conform gazetarului, v‑aţi fi dus şi dvs., 
dacă eraţi în locul său. Devenise revista lui A.P. singurul 
loc unde se practica un jurnalism performant în epocă? 
Cum vă imaginaţi colaborarea dvs. cu impetuosul poet, 
care astăzi nu mai este printre noi? 

‑ Nu‑mi amintesc să fi declarat – în postura mea de 
ziarist cu ceva experienţă în organele de presă româneşti, 
ca şi în aceea de secretar cu presa al partidului, că m‑aş 
angaja în redacţia lui Adrian Păunescu. După preluarea 
ei de către A.P., revista Flacăra a devenit însă, cu 
adevărat, mult mai mobilă, mai nervoasă şi îndrăzneaţă, 
depăşindu‑şi cadrul statutar, promovând stilul pe care 
eu însumi îl imprimasem, în special Scînteii: anticanonic 
şi combativ, inovator. Revista oglindea formaţia 
nonconformistă, de militantism public, a poetului, şi s‑au 

format acolo câţiva gazetari redutabili. Nu avea însă un 
perimetru atotcuprinzător, o serie de domenii ale vieţii 
sociale, proprii cotidienelor, rămâneau volens‑nolens în 
afara prestaţiilor ei publicistice. Pe de altă parte, „ratingul“ 
ei se datora într‑o anumită măsură ardoarei cu care 
aborda chestiunea medicinii neconvenţionale, ce începea 
să‑şi revendice drepturi în terapeutica românească.

Dacă văd o posibilă colaborare cu impetuosul poet? 
Dar chiar am colaborat în fapt. Din 1969 până în 1971, 
şi apoi din 1976 până în 1981, am coordonat presa şi 
în această calitate am avut relaţii strânse cu redactorul 
şef al Flăcării. Paralel, l-am angajat într-o campanie de 
selectare, prin televiziune, a grâului de neghină în folclorul 
vehiculat fără suficient discernământ în epocă (mai ales 
prin cunoscuta mişcare culturală „Cântarea României“) 
şi am conlucrat în clarificarea principială a unor acute 
probleme de cultură de‑a lungul unui serial de convorbiri 
publicat în revista Contemporanul.

— Povestiţi în memoriile dvs. că un interviu pe care 
vi l‑a luat Adrian Păunescu – convorbire găzduită tot de 
Contemporanul –, v‑a atras o interdicţie, primită direct 
de la Nicolae Ceauşescu, de a mai publica în presă timp 
de cinci ani. Ce a însemnat pentru gazetarul care eraţi o 
asemenea condamnare la tăcere?

— E vorba de acele convorbiri săptămânale 
dintre cei doi, publicate de C. Mitea, redactorul şef 
al Contemporanului. Am aflat târziu, de la cineva 
care fusese de faţă, cum un coleg din noua generaţie 
de lideri politici (ce nu stătea prea bine la capitolul 
loialităţii) l‑a alertat pe Nicolae Ceauşescu în legătură 
cu ideile mele „neortodoxe“, dezvoltate număr de număr 
în cuprinsul pomenitei reviste. Am povestit în Cronos 
autodevorându‑se... momentul propriu‑zis al „supărării“ 
lui N.C., ca şi atitudinea sa ulterioară. Conform maniei de 
politizare dramatică a gesturilor intempestive ce‑i ocoleau 
autoritatea, a calificat faptul ca un conflict ideologic 
radical între mine şi partid, dând pe loc şi sentinţa 
punitivă: interzicerea de a publica cinci ani (cu excepţia 
liricii). După ce s‑a convins că nu‑şi putea susţine, fără 
să se compromită, critica teoretică, s‑a prefăcut că a uitat 
incidentul, minus sancţiunea, care a funcţionat până la 
epuizare. Îmi dăduse o probă a puterii sale şi a hotărârii de 
a nu‑mi permite să o ocolesc. Altă dată mi‑a administrat 
un vot de blam, fără nicio vină reală, iar spre sfârşit m‑a 
ameninţat cu excluderea din Comitetul Central (fără să‑şi 
respecte cuvântul, spre dezamăgirea mea). În cei cinci ani 
de „tăcere“ am publicat poezie şi mi‑am pregătit primele 
volume de proză, tipărite după ce mi‑a expirat sancţiunea.

— Am mai citit în Cronos autodevorându‑se... că, aşa 
indezirabil cum eraţi, tot la dvs. apela Nicolae Ceauşescu 
ca să‑şi realizeze lucrările politice. L‑aţi întrebat vreodată 
cum se împacă această situaţie cu sancţiunea pe care el 
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însuşi v‑a dictat‑o? În ce consta aportul dvs. la opera lui 
N.C., autorul?   

— Sigur că mă afectau nedreptăţile lui, tot speram 
însă că din şirul de sancţiuni se va alege ceva şi pentru 
mine. Dar cum aş fi putut să‑i reproşez pedepsirea, pe 
motiv că‑l ajut să‑şi elaboreze expunerile? De altfel, 
spre sfârşitul deceniului al şaptelea, raporturile noastre 
s‑au răcit considerabil. Ceauşescu pândea momentul 
renunţării la serviciile mele, eu mă comportam ca un 
slujbaş corect, însă fără nimic din elanul participativ de 
altădată. În ce a constat aportul meu la opera lui scrisă? 
Să mă explic. N.C. a apelat la condeiul meu, sub egida 
lui Gheorghiu‑Dej, încă de pe când scoteam Scînteia 
Tineretului, iar el era „organizatoricul“, adică al doilea 
om în partid. Cu timpul, mai ales după preluarea 
conducerii partidului şi a ţării, aportul meu scripturic i‑a 
devenit indispensabil. Nu ştiu dacă‑i plăceau neapărat 
fraza şi logica mea redacţională, mai degrabă cred că 
îi convenea uşurinţa cu care‑i descifram gândirea şi‑i 
cristalizam ideile, de regulă incongruente în prima fază, 
exprimate eliptic, uneori puţin inteligibil. Îi era comod 
că nu trebuie să‑mi explice, atât fiindcă nu se exprima 
prea cursiv, cât şi fiindcă uneori nici lui însuşi nu‑i era 
încă prea clar ce are de gând să spună. Urma redactarea 
propriu‑zisă. Să ne înţelegem: scheletul problematic, 
direcţia atitudinii, ca şi o serie de idei devenite chiar 
obsesive, îi aparţineau în întregime. Mie îmi reveneau 
concretizarea şi explicitarea acestora – de o manieră 
ce trebuia să depăşească media gândirii politice, dar 
să nu se confunde cu limbajul intelectual –, nuanţarea 
argumentaţiei şi, cât de cât, plasticitatea discursului. 
Această operaţie, ţinând numai aparent de formă, putea 
duce, şi ducea adesea în fapt, la retopirea conţinutului 
în alt registru, la schimbarea accentelor, la producerea 
altei impresii asupra auditoriului decât cea degajată din 
propulsia iniţială. 

În plus, de‑a lungul colaborării am fost nevoit, nu o 
dată, să reformulez idei insuficient de corect însuşite şi 
vehiculate de autor. N.C. jongla foarte lejer cu terminologia 
şi formularistica de partid şi avea o precizie ieşită din 
comun a exprimării ideilor rezultate din experienţa şi 
gândirea lui personală, de lider politic şi şef de stat. Nu 
poseda însă acribie teoretică în folosirea marxismului 
genuin, şi în forul lui intim îşi recunoştea probabil 
această carenţă. De aceea îl avantaja un mod de lucru 
ce nu‑i evidenţia expres întâmplătoare inadvertenţe, nu‑i 
afecta orgoliul, nu‑l obliga să riposteze, să contrazică, 
obţinând ce‑i era necesar în modul cel mai puţin explicit 
(prin semne, dacă se poate spune astfel). 

În prima etapă aşa au decurs raporturile, el fiind 
mulţumit, iar eu bucuros că nu intru în dialoguri 
încâlcite, obositoare. În esenţă era vorba de o formă 
elegantă, amiabilă, liber consimţită, de retuşare a unor 
mai mici sau mai mari diformităţi ţinând de scolastica 
doctrinei. Mai greu a fost spre sfârşitul colaborării, când 
începuse să exerseze discursul liber nu numai în ocazii 
cutumiare, ci şi în momente pretenţioase, dar continuând 
să reclame, din parte‑mi, supervizarea stenogramei. 
În această ipostază am fost nevoit să‑i extirp din textul 
deja rostit unele paragrafe unde ideea friza eroarea. 
Revăzând stenograma lucrată, observa desigur ingerinţa, 
dar înţelegându‑i raţiunea, nu obiecta. Mulţi nu aveau 
sagacitatea de a sesiza schimbarea. Ştefan Andrei a 
remarcat-o primul, comentând îngrijorat: „Iar i‑ai scos o 
gogomănie teoretică!“. 

Dacă un anumit moderator de talk‑show nocturn, cu 
aer exaltat, perorând patetic şi cam aerian complexitatea 
sociologiei politice – şi care prezentându‑mi o dată pe 
post fişa biografică a stabilit de capul lui că ocupaţia 
subsemnatului a fost aceea de „cenzor“ –, dacă această 
persoană, aşadar, ar citi prezenta evocare, ar exclama 
străluminată: „Vedeţi? Recunoaşte! A fost până şi cenzorul 
lui Ceauşescu!“. În acel colocviu privitor la oamenii politici 
ai trecutului, aleşi după inspiraţii obscure, mai trona un 
personaj demn de menţionat. Privea ţintă în gol, undeva 
deasupra capului, şi scotea ţipete de pasăre de noapte 
speriată de ea însăşi şi care prevesteşte nenorociri: „Da, 
susţinea, cu chipul împietrit într‑o paloare ascetică, 
descinzând cumva din Savonarola, îi ştiu pe ăştia, erau toţi 
idioţi, oligofreni, în frunte cu nulitatea aia de Ceauşescu!“. 
Vehementul acuzator public voluntar proferează frecvent, 
impunitiv, asemenea triviale şi iresponsabile calificative 
la adresa unei largi galerii de personalităţi româneşti în 
viaţă sau decedate.

Cea care, la un moment dat, a pus piciorul în prag 
şi i‑a pretins ritos lui N.C. să înceteze colaborarea cu 
subsemnatul (pe motiv că se ştie, că se discută, şi că în 
realitate nici nu e nevoie de intervenţia mea, discursurile 
lui libere fiind mult mai bune decât cele scrise de mine) 
a fost Elena Ceauşescu. El s‑a supus imperativului. Dar 
în ziua plecării mele din sediul CC, în vara lui 1981, 
m‑a chemat, aproape gata să contramandeze totul, 
spunându‑mi că ar trebui să amenajăm, totuşi, un birou 
în sediul Centralei şi să continuăm lucrul împreună! A 
fost o mică bâlbâială de copil persecutat şi speriat, după 
care mentorul din umbră l‑a readus, cu intransigenţă 
inflexibilă, la noua realitate.

— Îmi dau seama că, discutând cu Dumitru Popescu, 
unele întrebări ajung, poate şi din vina mea, la Nicolae 
Ceauşescu, al cărui nume, vrând‑nevrând, face parte totuşi 
din biografia dvs. Este aceasta o povară?

— Povară îmi sunt imaginile imprimate pe retină, 

halucinant, în zilele lui decembrie 1989. Un Ceauşescu 
ejectat din burta TAB‑ului, cu căciula neagră căzută 
pe ochi, prea mare deodată pentru craniul descărnat, 
împingând‑o de pe faţă şi încercând să o potrivească la loc 
precipitat, cu mişcări stângace, tremurate. Un Ceauşescu 
proiectat pe peretele încăperii de cazarmă (înguste şi 
înăbuşitoare), ca un portret mural hieratic vechi, de 
mucenic torturat, sau de mort dat cu var şi adus în faţa 
unui satanic Ku Klux Klan ca să asculte sentinţa de cel 
mai sinistru umor negru. Un Ceauşescu în genunchi, 
rupt în două, cu trunchiul răsturnat pe spate către zidul 
execuţiei, cu chipul alb, uscat, rigid, cu părul coliliu 
vâlvoi, împrăştiind o paroxistică energie îngheţată, ca 
după explozia nu atât a spaimei şi disperării în faţa morţii 
atroce, cât a unei violente revelaţii anulând brutal tot ce 
ştiuse despre oameni şi lume.

Aceste obsesii sunt o grea povară a spiritului; mă 
străduiesc de două decenii să le alung, să le dizolv în 
abisurile memoriei, dar reapar când şi când, ca nişte 
fleşuri apocaliptice, cărora mintea şi sensibilitatea nu le 
pot rezista, şi mă cutremur. Mă cutremur până când ele 
însele obosesc, fără ca eu să pot înţelege ceva din această 
persecutantă imagistică ce pare a veni din irealitate.

Altfel, nu! Prezenţa lui N.C. – intrată fatal în biografia 
mea, ca şi a atâtor altor semeni, poate la mine mai pregnant 
din anumite puncte de vedere – nu mă împovărează. Ce 
a fost dezagreabil şi iritant, uneori de‑a dreptul alienant, 
venit din jumătatea lui grosolană şi schizoidă, grotescă şi 
oprimătoare, se compensează prin ce a iradiat în prima 
perioadă a mandatului social, când angajarea publică 
în aura lui înnoitoare, regenerând spiritele şi energiile 
naţionale, fusese un dar al destinului. În mintea mea aşa 
procedez cu spectrul acestei contradictorii personalităţi 
româneşti: îl secţionez în două părţi egale, ca emisferele 
de Magdeburg. Dar dacă faci vid în ele – adică le goleşti 
de propria subiectivitate –  le îmbuci astfel încât nici 
cu patru perechi de cai, ca la experienţa lui Otto von 
Guericke, nu le poţi desface. De altfel, aşa au procedat şi 
chinezii cu marele lor revoluţionar utopic, Mao Tze Dun 
(căruia îi păstrează statuile neatinse şi îi aduc netulburaţi 
omagiu): îi separă personalitatea în două părţi antinomice 
egale: de bun şi de rău. Aşa cum în alte proporţii, şi la altă 
amploare, desigur, se împarte, inevitabil, fiecare existenţă 
umană. A procedat mai bine istoria cu Cezar, primul 
dictator al Romei, şi cu Napoleon, războinicul alsacian 
al francezilor, cărora le‑a păstrat în Pantheon doar aura 
victoriilor, simbolice în eternitate, ignorând răul direct şi 
personal făcut milioanelor de contemporani?

— Într‑o convorbire desfăşurată acum doi ani, mi‑aţi 
declarat că vă puneţi speranţa privind normalizarea 
societăţii româneşti în tineretul aflat astăzi în şcoli. Mai 
aveţi acelaşi optimism după ce la examenul de Bacalureat 
din această vară promovabilitatea a fost de doar 40%?

Dar spre cine să‑mi îndrept speranţa redresării 
ţării atât de oropsite, dacă nu spre noile generaţii? N‑am 
pretenţia că toţi cei 200.000 de absolvenţi ai fiecărei 
promoţii liceale vor excela în studii. E normal ca în stratul 
de sus să acceadă o minoritate. Dar nu m‑am gândit 
numai la calificarea ştiinţifică a celor ce vor întoarce 
timona României spre cinste, decenţă, raţionalitate, 
pragmatism economic modern şi civilizaţie culturală. 
Am avut în vedere inevitabilitatea trezirii la realitate şi 
intrării în cercul de vizibilitate al lucidităţii sociale a celor 
ce‑au deschis ochii asupra lumii în marasmul generalizat 
al societăţii postdecembriste. A celor ce au copilărit în 
umilinţa îndurată de milioanele de familii ale şomerilor, 
emigranţilor muncii, pensionarilor aduşi la condiţia de 
cerşetori şi pomanagii, disperaţilor care‑şi pun capăt 
zilelor. A martorilor ridicării tagmei rapace care a întronat 
legea scelerată a banului murdar, a corupţiei şi jafului 
nepedepsit, şi simt că nu mai au nicio şansă aici, şi ori 
îşi iau lumea în cap, ori pun capăt rostogolirii ţării în 
prăpastie. Dacă minoritatea la care m‑am referit va ridica 
drapelul creativităţii naţionale oneste şi al intoleranţei 
faţă de vandalismul politic şi economic actual, masa 
tinerilor nu o va urma? Doar toţi ştiu acum pe ce lume 
trăiesc, toţi au ieşit de sub magia lozincilor mincinoase 
proferate după 1989.

— Numai elevii sunt responsabili pentru aceste 
rezultate?

Nu numai ei. Ei au intrat în baia toxică a 
superficialităţii, incompetenţei, dispreţului pentru valorile 
spirituale şi nepăsării faţă de principii, care a cuprins 
toată societatea şi, inevitabil, a invadat şcoala. Unii nu mai 
învaţă deoarece clanul familial le garantează securitatea 
existenţei în infinit, alţii fiindcă aud că nu mai ai ce face 
cu şcoala, cu cartea în această lume a obscurantismului. 
Toţi au fost cuprinşi de frondă – sfidând adulţii, părinţii 
şi profesorii şi desfidând bunul simţ. Oferă desigur o 
panoramă deplorabilă, dar nu mai încurajatoare este cea 
a dascălilor. La vârsta mea mi‑e greu să‑i înţeleg. Cum să‑i 
compar cu cei ce mi‑au păstorit mie adolescenţa liceală? 
Pur şi simplu, pare a fi vorba de altă specie. Profesorul 
de liceu a fost în şcoala românească un personaj 
aristocratic, în apropierea căruia, tânăr aflat în căutare 
de repere, puteai să găseşti modelul intelectualităţii şi 
civilizaţiei. Dascălii aveau pregătire de specialitate solidă, 
augmentată prin studiu constant, informaţie curentă, 
călătorii de documentare, dar erau şi animatori culturali, 
conferenţiari şi publicişti. Mai mult poate decât prin 
cunoştinţele oferite, acţionau asupra noastră educativ 
prin personalitatea bine articulată şi altitudinea culturală. 

Fără proximitatea acestui portret, elevii nu s‑ar fi bucurat 
nici pe departe în liceu de atâta înrâurire benefică.

Ne trebuie, cu maximă urgenţă, un minister al 
învăţământului de înaltă ţinută ştiinţifică pentru a 
stopa declinul şcolii şi a impune formula cea mai fermă 
şi eficientă de recondiţionare a corpului profesoral şi 
recaptare a tinerilor trimişi în licee să se facă oameni.

— Atunci când aflăm despre crimele sau violenţele 
care se petrec în ţară – şi aproape că nu e jurnal fără 
asemenea nenorociri –, mulţi ne îndreptăm gândurile spre 
acea Românie profundă, ce înseninează palid un prezent 
tot mai sinistru. Va mai rezista această Românie profundă 
în faţa decadenţei şi abrutizării României de zi cu zi? 

— România profundă nu subzistă doar în 
hrisoavele vechi, în mesajele artei populare atât de 
semnificative spiritual, în tradiţiile morale ale satului şi 
în înţelepciunea bătrânilor. Ea e prezentă în noi toţi, în 
ceea ce moştenim şi adăugăm cu harul nostru creator, în 
duioşia şi responsabilitatea puse în creşterea copiilor, în 
demnitatea de oameni şi îndârjirea de a ne opune viiturii 
pestilenţiale abătute asupra ţării. Toate acestea nu vor 
putea să dispară, fiindcă au rădăcini adânci, nu suntem 
un dat democratic depăşit, ci unul în mişcare şi curgere, 
primenit în eternitate. Cu puritatea lor de noi începătoare 
de lume, generaţiile viitoare vor separa murdăria ca nişte 
site, decantând viaţa prin filtrul conştiinţei lor. Nu suntem 
un popor încropit din aluviuni întâmplătoare, descindem 
din mari ginţi antice lăudate de Herodot, avem o istorie 
şi o tradiţie a devenirii milenare. În compoziţia noastră 
psihică şi morală dăinuie mesaje de omenie, hărnicie, 
curaj şi demnitate naţională. Cum să îngenunchem în 
acestă abrutizare impusă de afară şi dusă la bun sfârşit 
de caiafe dinăuntru (caiafe am mai avut şi le‑a măturat 
valul istoriei), cum să cedăm în himere cosmopolite fondul 
nostru strămoşesc, valenţele unui destin mereu urcător? 
„Dispărem! Ni s‑a pustiit ţara! Ne lăsăm sălaşurile şi 
plecăm în bejenie! S‑a pronunţat condamnarea la moarte 
a poporului român!“ Clamează şi procedează astfel vechile 
popoare europene? Se topesc în disoluţie planetară şi se 
deznaţionalizează francezii, germanii, englezii, italienii, 
spaniolii? Fireşte, suntem mai săraci şi mai neinstruiţi 
decât ei, aşa ne‑a fost soarta geografică, dar nu mai puţin 
conştienţi de identitatea noastră istorică, nu mai slab 
legaţi de glie, nu mai puţin pregnant definiţi etic, spiritual 
şi naţional. Această Românie profundă va ţine piept şi 
actualului val imund al istoriei, ca de atâtea ori în trecut. 
Se va ridica din noroiul corupţiei şi amoralităţii şi îşi va 
continua menirea pe acest pământ.

— Are cultura autohtonă contemporană prin ce să 
consolideze acea Românie profundă? 

— Nu mai ştiu ce se întâmplă cu această cultură. 
Mai văd câte o expoziţie de pictură scoasă din obscuritate 
printr-un flash al micului ecran. Citesc listele de 
apariţie din ultimii ani, cu care se mândresc editurile, 
şi văd o sumedenie de nume necunoscute debutând sau 
perseverând în diferite genuri. Aud de câte un succes 
cinematografic la concursuri internaţionale. Dar în afara 
unor complezenţe informative, aruncate în treacăt de 
persoane neavizate, nu ni se spune ce reprezintă autorii, 
ce valoare au operele, cum se situează în palmaresul 
general al artelor, ce aport au la patrimoniul românesc 
şi universal. Marele nostru contingent de critici literari 
şi de artă instruiţi, cu vocaţie şi experienţă, de până în 
’89, s‑a aneantizat. Comentatorii cărţilor, spectacolelor, 
concertelor şi‑au lepădat condeiele şi s‑au consacrat altor 
îndeletniciri, printre care, şi nu în ultimul rând, aceea de 
a susţine desuetul program de blamare a trecutului. Aud 
pe ici pe colo exprimându‑se opinia că nici nu ar mai fi 
necesară o critică de întâmpinare, deoarece în democraţie 
cititorul nu trebuie dădăcit, ci lăsat să se orienteze 
singur, să‑şi formeze neghidat părerea despre opere, să 
stabilească ierarhiile de valori. Aceasta mi se pare a fi o 
mare eroare a momentului, o idee extrem de periculoasă, 
o lovitură nemeritată dată culturii româneşti. Aşa se 
petrec lucrurile în cultura franceză, unde esteţii pun în 
relief, pentru a fi cât mai distinct şi precis estimat, tot ce 
se creează? Chiar şi în America, mai liberală şi libertină, 
cuvântul de greutate asupra actelor de cultură îl pronunţă 
comentatorii de meserie. Rezultatele recuzării criticilor 
se văd: confuzia deplină a valorilor, băltirea apariţiilor 
în totală nediferenţiere şi platitudine, lipsa de interes a 
publicului, fractura adâncă dintre producţiile spiritului 
şi iubitorii de frumos de altădată. Cărţile se tipăresc în 
sute, dacă nu zeci de exemplare, puţinele expoziţii sunt 
goale, muzica românească nu poate fi identificată nicăieri. 
Galeria scriitorilor de vază a încremenit, cu decenii în 
urmă, pe undeva pe la prozatorul M. Cărtărescu, al cărui 
nume îl vehiculează, în disperare de cauză, cei întrebaţi 
pe cine îl mai citesc.

Grădina culturii româneşti pare acum o vâlcea 
acoperită cu mărunte flori de câmp. Grădinarii s‑au 
dus cu uneltele lor să întreţină sere private sau pur şi 
simplu să confecţioneze butaforie. Nu putem răspunde 
la pertinenta şi legitima întrebare dacă mai producem 
artă care să consolideze România profundă. Putem opina 
doar că florile artelor româneşti, fără grădinarii lor, chiar 
dacă nu mor cu adevărat, nu mai îmbată sufletele, şi 
în anonimatul atât de pernicios, pot degenera în specii 
inferioare.
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(continuare din numărul anterior)

Titlurile sub care se structurează sumarul ultimei 
cărţi a lui Ion Cocora, Va fi o fugă, identifică temele 
de esenţă ale liricii sale de acum: Scrisul, Himerele, 
Înserarea. Primele douăzeci şi opt de texte sunt ale 
poetului combatant, purtând în mâna stângă paloşul, 
iar cu dreapta făcând semnul crucii; fără a arunca 
anateme sau a cere, asemeni altora, excomunicări, Ion 
Cocora îşi revendică, în numele unei întregi generaţii, 
paradigma literară şi de sensibilitate într‑o tonalitate acut 
polemică, speră într‑o vreme frumoasă şi în creşterea 
cotelor imaginaţiei: un nostalgic, s‑ar zice: „poezia însăşi 
e cu nervii în pom/ cedează dinlăuntru mă pune la zid 
ofuscată/ bietul de mine nu mai pot ţine pasul cu ea/ o 
lipsesc de desfătările mileniului trei/ nu‑i gâdil nările nu‑i 
înţep buricul cu pixul/ viril al poeţilor tineri/ îi umplu 
gura cu frunze de mentă/ o ornamentez cu fleacuri 
sentimentale/ la care nici cenzorii nu mai tresar în groapă/ 
deşi cândva le‑au dat dureri de cap şi adus glorie/ plină 
de dispreţ îmi întoarce spatele/ se îndepărtează râzând 
cu gura până la urechi/ numiţi‑l nostalgic şi lăsaţi‑l să se 
ducă dracului“ (Altă dimineaţă). Ce mai face nostalgicul? 
Abureşte lumea cu metafore, se caţără, cu frică, pe vârful 
acestora, caută forţa imaginarului şi aşteaptă vremea 
când poemul va ieşi din ermetism; estimp, poeţii tineri – 
ţinta poemelor polemice din Scrisul – se ocupă de cu 
totul altceva: iată: „Un june poet îşi târâie umbra precum 
o litanie de muribund închipuindu‑şi că traversează 
convalescenţa androginului şterge cu fâşii din propria‑i 
piele lentilele ochelarilor lui borges până când ochii i se 
aburesc ca şi cuvintele pe sâni de adolescentă o jună poetă 
îşi monitorizează cana cu lapte pe care o bea dimineaţa 
fursecurile fărâmiţate pe faţa de masă delicatul moment 
când îşi pensează sprâncenele sau îşi spală bikinii uitaţi 
cu o seară în urmă pe caloriferul din baie nebăgată în 
seamă o dulceaţă de coropişniţă cade în extaz de câtă 
mirare îi ascund micile glezne verzi întrebându‑se de ce 
în cartierele mărginaşe ploile de toamnă încep totdeauna 
mai devreme şi aşteaptă să se scrie poemul să meargă 
împreună la un party“ (Party).

În fond, ceea ce desparte generaţia lui Ion Cocora de 
junii poeţi nu e doar o paradigmă de sensibilitate şi un 
set de modalităţi literare, ci chiar felul de a gândi poezia 
în ordinea existenţei înseşi. Pentru primii, ne învaţă Ion 
Cocora, scrisul „e o boală un sicriu din care te evapori/ 
clipă de clipă precum marea din sare“, e expansiunea 
spre formă a lăuntrului niciodată acelaşi, e, în sfârşit, 
căutarea timpului poetic, nu a duratei, însă, cum s‑ar 
crede pentru că, iată, nu inspiraţie caută poetul (post)
modern, ci timpul sacru al poeziei, unde îşi poate (re)
descoperi Fiinţa: o continuă căutare a sacrului pentru 
a regăsi poezia, cum spune Horia Bădescu într‑un 
excepţional studiu, Memoria Fiinţei. Poezia şi sacrul: 
ca în poemul O bătrână de Ion Cocora: „Port frazele 
rugăciunii către tine doamne, în buzunarul de la blugi ca 
pe o legătură de chei/ şi mă gândesc că într‑o zi voi avea 
revelaţia/ că voi putea să‑ţi deschid poarta cu ele/ îmi 
apropii astfel o linişte pe care nu mi‑o doresc/ dar fără 
de care îmi dau seama că nu mai pot trăi/ nu e vorba 
de o stare de spirit ci de o întrupare/ ce ia înfăţişarea 
ta atât de schimbătoare doamne/ nu mai ştiu ceea 
ce e înafară şi ce e în capul meu/ pe străzi lăturalnice 
începe forfota de dimineaţă/ o bătrână în plasă cu o 
pâine şi o pungă cu lapte/ se târâie ca un gândac pe 
lângă ziduri/ gândindu‑se că noapte de noapte şoarecii 
îşi fac rondul/ ţopăind ca dracii pe prunele puse în pod 
la uscat pentru parastas/ că înfulecă hămesiţi boabele 
de grâu alese una şi una/ încât vecinele vor bombăni că 
n‑a avut grijă nici de colvă/ tocmai când le văzu cum îşi 
aruncă ocheade printre bocete/ o pisică îi apare în cale şi 
începe să‑i miaune la picioare/ o ia în braţe îşi face cruce 
şi printre lacrimi/ îţi mulţumeşte ţie doamne socotind 
că iar ţi‑ai arătat mila/ imaginea aceasta oare am mai 
văzut‑o undeva/ sau e o descriere a cuiva ce locuieşte în 
burta poemului/ bucurându‑se de un confort mai ceva 
decât cel dintr‑o pivniţă/ chiar şi atunci când a dispărut 
mirosul de varză murată“. Poetul „vechi“ vorbeşte încă 
despre cenuşa inimii arse ori despre imaginara livadă de 
vişini, reîncărcând cu sens cuvinte uzate, crede cu toată 
convingerea în sacralitatea demersului poetic (asemeni 
atâtor altor poeţi ai generaţiei sale, de la Cezar Ivănescu 
şi Ioanid Romanescu la Dan Laurenţiu), caută poemul 
credibil „senin lipsit de încrâncenare“, scrie încă un text 
care să răspundă clasicei arte poetice: „Nu‑mi este ruşine 
dacă vreţi să ştiţi cu poemul acesta dezafec/ tat ros pe 
dinlăuntru de detergenţi şi prea mult frecat cu peria/ de 
sârmă rămas fără smalţ ca şi oala în care bunica obişnuia 
să/ fiarbă fasolea şi sarmalele iar câteodată şi rufele de 
duminică/ ale familiei/ de astăzi încolo nu îmi voi mai 
ascunde durerea în spatele lui o/ las să se vadă ca şi 
când v‑aş arăta tălpile pline de cuiele bătute/ în sicriele 
morţilor mei dragi/ am obosit să mai fiu altcineva decât 
cel ce sunt adică un ins/ neajutorat dar nicicând părăsit 

de milă şi bunătate/ nu degeaba îmi spune deseori mama 
dacă tot nu scrii ca/ eminescu aşa ca să meargă la suflet 
atunci pune mamă măcar/ semne de punctuaţie să mai 
înţeleagă omul ceva/ fă cuvintele muzicale să pătrundă în 
singurătatea unei femei/ urâte căci spre cele frumoase îşi 
întoarce faţa dumnezeu“ (Nu degeaba îmi spune mama). 
Oala bunicii şi replicile din poezia junilor: „Sumare 
semne de punctuaţie puse cu arta scrierii poetice/ pe 
un clitoris fierbinte într‑o după amiază de duminică/ fac 
din autorul poemului acesta un anonim/ nu pot scrie cu 
tupeul şi agresivitatea/ din limbajul poeţilor tineri/ între 
mine şi ei se târâie o jumătate de secol/ tăiaţi‑mi gâtul şi 
aruncaţi‑mă la deşeuri/ veţi vedea cum capul îmi rămâne 
bine ancorat în verb/ cum dinlăuntrul sau dinafara 
timpului aceleaşi limite/ ale realităţii mă dau de‑a 
dura până când/ mă trezesc ca un cetăţean cumsecade 
dinaintea/ porţilor tămâioase ale balamucului“ (Sumare 
semne de punctuaţie). În Scrisul nu e doar banala ceartă 
între generaţii; e o „ceartă“ care priveşte chiar sensul şi 
valoarea existenţială ale poeziei.

După ce şi‑a reglat conturile, cum s‑a văzut, cu poezia 
de după poezia sa, Ion Cocora se ocupă de Himerele 
sale. Poezia din Va fi o fugă este una a crepusculului, a 
surpării, dar şi a speranţei regăsite prin eros şi în poem: 
„pânze de păianjen se ţes încet şi trist peste cadavre/ 
aştept furtuna să mă pună în echilibru palme de plantă 
să stoarcă mirajele din cel de al doilea nivel al conştiinţei 
să mă treacă de focul prin care rătăcesc de atâta timp cu 
viaţa agăţată parcă de un tunel de neguri/ aşteaptă să 
mă auzi plângând după străvezia mea linişte“, se spune 
în poemul Ars de lumină. Chiar dacă pare rătăcit într‑un 
tunel de neguri, eul liric urmează un drum limpede trasat, 
iar jaloanele sunt chiar himerele şi aducerile‑aminte. Mai 
întâi, copilăria cu dudul uscat, cu jocurile şi mirosurile 
ei; cu visarea cailor verzi pe pereţi din mănuşa de atunci: 
aceasta e, ca să spun aşa, partea materială a himerelor: 
„Uneori şi himerele au nevoie de realitate de ceva palpabil 
ici şi colo îşi caută călcâiul pierdut pleoapa căzută în zaţul 
de pe fundul ceştii de cafea degetul mic despre care au o 
vagă bănuială că încă ar mai visa cai verzi pe pereţi într‑o 
mănuşă din copilărie alteori caută voluptatea sub moloz 
pe buze arse de abstinenţă ţopăie vesele cu bocancii cu 
ţinte ai ţapului pe drumurile milei într‑o noapte de iarnă 
odată cu prevestirile din ochii păsării de pradă anunţă 
că sfârşeşte carnavalul/ cât despre inima mea nu au de 
spus nici un cuvânt de rău/ le bate în piept cu putere/ 
cât despre tine nu‑şi permit decât o constatare oarecare/ 
eşti însăşi absenţa lor din ele“ (Himerele). Dincoace de 
adverbe precum cândva (foarte frecvente în aceste poeme) 
şi de aducerile‑aminte ducând spre fraze‑ghilotină de 
felul „ceea ce a fost de trăit am trăit“, rămân sentimentul 
acut al pierderii identităţii şi neliniştea lui nimic nu mai 
e cum a fost, când începutul lumii e chiar sfârşitul ei: 
cercul se închide în eros: „Te mângâi cu duşul în baie 
minute în şir/ eu te privesc şi exclam a rămas tot copilă/ 
dar nimic pentru mine nu mai e cum a fost/ nici alfabetul 
ce‑l inventez pe trupul tău gol/ nu‑l mai citesc cu nările 
precum caii/ ar fi trebuit să‑ţi bat în cuie tălpile şi 
palmele/ să nu te mai poţi ridica de pe masa de biliard/ 
şi să mă implori să‑ţi caut rochia/ ceea ce cândva era 
începutul lumii/ acum e sfârşitul ei“ (Sfârşitul lumii).

Acum chiar şi îngerul păzitor are „faţa schimonosită“, 
iar metafora obsedantă se identifică în livada cu vişini 
ori în gara din care trenurile nu pleacă vreodată, ca în 
teatrul lui Cehov; livada lui Cehov se vinde, nu‑i aşa?, 
cu ea dispare o lume şi oamenii de acolo, marcând ceea 
ce poetul – atât de apropiat de universul cehovian şi ca 
om de teatru – numeşte răscrucea tenebroasă a vieţii. Pe 
măsură ce fiinţa se pierde, poemul o înlocuieşte, îi preia 
viaţa ca pentru a o continua; aceasta e speranţa şi aici 
este alternativa surpării, în poemul care încă stârneşte 
temeri celor din jur, se joacă, încolţeşte în tropotul cailor, 
îşi întinde foşnitor muşchii, se lasă rostit de un înger 
boem (celălalt înger, al fiinţei, are faţa schimonosită), 
adună miracolele. În poem şi în eros e viaţa/moartea 
poetului „vechi“, care nasc, de exemplu, o replică la 
Nichita Stănescu („Ce văd în ziua de mâine/ e doar talpa 
ta oprită deasupra furnicii/ ca o respiraţie în apropiere de 
flacăra lumânării/ când se teme să nu o stingă/ o îmi zic 
de ce nu sunt eu furnica/ chiar dacă nu vei ezita să mă 
calci“ – Ce văd), imaginea dramei unor cercuri paralele 
unite doar de aduceri‑aminte, dar şi acest Post‑scriptum, 
unul dintre cele mai frumoase poeme de dragoste din câte 
am citit în poezia contemporană: „Cu lacrimi te strig pe 
drumuri de noapte/ miracol fluid al ochilor mei/ între noi 
e doar scrumul unei imaginaţii/ împotmolite între pulpele 
tale/ o străfulgerare de zâmbet atât de scurtă/ că nu 
ajunge nici cât frumuseţea ruginii/ să se aşeze pe lutul 
văilor/ nu mai e nimic din hohotul vâltorilor/ din blana 
lor caldă şi ospitalieră/ precum un dezgheţ timpuriu/ 
nicio credinţă nicio speranţă/ coloane spiralate de fum 
se ridică/ din ochii roşii ai reptilelor/ fiinţe negre trec în 
procesiune/ peste locuri unde am exclamat împreună/ 

şi sub umbra lor neagră se aude doar/ bocetul bolnav al 
unei vieţi în criză/ trăiesc prin această părere de fiinţe/ 
fecioare tulburi pe tavanul camerei/ ca nişte vrejuri negre 
de mentă/ aşteptând să le sfărâm în dinţi/ tot ceea ce 
sunt e un post‑scriptum/ la cel care am fost“.

Chiar dacă dominant în această carte ca o litanie, 
tonul elegiac lasă loc umorului, ca în evocarea tinereţii 
generaţiei sale: „Capul îmi uruie cum un tramvai de la 
mijlocul deceniului şase al secolului douăzeci pe strada 
jozefinii din timişoara Atunci eram fericit că puteam să 
plâng cât vreau ascunzându‑mă în cuşca câinelui voiti 
din greoni Nici nu mă gândeam că într‑un alt sat din 
banat există un copil ungureanu cornel ce aleargă ca şi 
mine după cerc sau că şerban foarţă se plimbă pe malul 
dunării la turnu severin cu o domnişoară chelneriţă pe 
care a îmbrăcat‑o din călcâie până în creştet în rime pentru 
a‑şi face o provizie serioasă pe când se va hotărî să scrie 
cărţi Acum stau şi mă întreb dacă nu am renunţat prea 
devreme să plâng afundându‑mă aşa dintr‑odată ca într‑o 
privată de ţară în piele de om bătrân“ (Capul îmi uruie). 
Ce‑i mai rămâne fiinţei asfixiate de aduceri‑aminte, având 
la îndemână doar resturi de sentimente, ca după marele 
festin, bătrânului singur printre năluci din Înserarea? 
Doar poezia: „Încet încet cade dinte după dinte/ nimeni 
nu scapă de ceea ce îi este scris/ a şi început să ne 
încerce nostalgia după dinţi/ altfel suntem nişte inşi cât 
se poate de normali/ patinăm cu voioşie pe substantive 
până nu/ mai rămâne din ele decât ceva duios şi incert/ 
ca o picătură de sânge pe un tăiş de cuţit/ înlăuntrul 
poeziei păşim împreună/ chiuim fericiţi că nimeni nu ne 
ia în derâdere/ când spunem că ţinem cu dinţii de ziua de 
astăzi/ nimeni nu ne întreabă unde vă sunt dinţii (Dinte 
după dinte). Şi nu oricare poezie, ci aceea din alt secol, a 
bătrânilor sperând într‑o vreme frumoasă şi în creşterea 
cotelor imaginaţiei.

În volumul din 2004, Oda caligrafului, Ion Cocora 
vorbea despre ficţiunile artistului la maturitate; acum, 
Într‑o elegie cu obloanele trase (Editura Palimpsest, 
2011), poetul dă seama despre vremea omului cu sângele 
obosit, gelatinos, pregătindu‑se pentru vidul ţărânii şi 
cenuşa doliului, într‑o durere mută, trăindu‑şi restul de 
viaţă în „perfuzii cu nietzsche“ pentru un trup şi un suflet, 
deopotrivă, străine: „Îmi închipui că am optzeci de ani/ şi 
dorm în fotoliu cu biberonul în gură/ fără ruşine/ visez 
că dărui iubitei mele o tufă de afine/ şi sar disperat din 
somn/ că nu‑mi aduc aminte cum o cheamă/ aş vrea să fiu 
deodată vânător şi iepure/ gândindu‑mă că e o porcărie să 
se spună/ că bătrâneţea aduce înţelepciunea aşteptată/ 
chiar dacă se vor afla destui să exclame grăbiţi/ ce vârstă 
frumoasă i‑a dat dumnezeu cât noroc/ pe capul lui să 
ajungă atât de aproape de copilărie/ proştii de ei nu văd 
că mă târâi de la o zi la alta/ într‑un trup străin fără să mă 
părăsească obsesia/ că nu sunt decât un rest de viaţă/ 
o momeală pentru orice eventualitate“ (O momeală). 
Poetul se exprimă într‑un cod (auto)ironic, se caută în 
fantasma iubitei fără nume, fără identitate, se regăseşte 
în cele trei imagini plastice intitulate Agonia timpului, 
pe care autoarea, Augusta de Schucani, le strecoară între 
poemele cărţii, se identifică în plânsul surpării omului în 
durata lui, pentru ca, într‑un ultim efort de ieşire de sub 
zodia nimicului, chiar dacă şi acesta are „verticalitate“, 
fiinţa să proiecteze reconversia vârstelor până la biberon 
şi călărirea mânzului roşu, în descreştere şi împuţinare 
până la alergarea cercului şi vânătoarea fluturilor cu 
târşul; jocurile copilăriei nu sunt, cum de obicei, sursă 
de nostalgii, reper al trecutei vârste de aur: la Ion Cocora, 
acestea sunt viitorul (pe)trecut din reconversia vremii, a 
secundelor: e viitorul trecut, ca pentru învierea din veacul 
de apoi: „Ajută‑mă iisuse fă ca rănile tale să‑mi acopere 
rănile/ atunci propria mea durere va fi pentru mine 
un mărunţiş/ o nouă naştere care nu va cunoaşte ce e 
durerea/ voi sta pe o prispă aşteptând ca la miezul nopţii 
să aud/ cum o cruce se balansează în leagănul şi carnea 
copilului/ cum foşneşte în sângele din gâtul decapitaţilor/ 
cu păcatele pe trupul crispat al fetelor‑paparude/ cu 
goliciunea fierbinte ascunsă sub lăstari de boz/ cu sfârcuri 
abia bănuite sub frunzele pleoştite de arşiţă“ (Ajută‑mă 
iisuse): atunci, după noua naştere, fiinţa poate, în sfârşit, 
să‑şi rateze moartea, să rămână în visare, cu buzele 
aburind sânii iubitei, bând ceai de sânziene, alungând 
„tiroida asta a mea“, uitând bătrâneţea care le schimbă pe 
toate, regăsind ochii blânzi ai căprioarei şi plăcerea de a 
înota pe aripa libelulei şi a fluturelui.

Poezia din Într‑o elegie cu obloanele trase 
pendulează între elegia molcomă din plânsul surpării 
omului într‑un rest de viaţă şi unda de şoc a unui 
expresionism bine temperat, în linia lui Trakl, guvernat 
de sentimentul tragicului existenţial; înainte, într‑un alt 
secol erau creierul în transă şi imaginaţia debordantă, 
desemnând prima vârstă a poeziei, copilăria sa: la vârsta 
de fier, poezia e descrierea vieţii: „Într‑un ou pervers fără 
ifose dar încrezător în sine/ poetul îşi descrie viaţa ca 
şi când nu i‑ar fi fost decât/ un acvariu cu peşti ţipător 
coloraţi ce aşteaptă să înceapă/ ploaia peste caseta în 
care furnicile nu‑şi pot ascunde/solidaritatea cu starea 
nevrotică de pe şevaletul pictorului/ şi se agită exasperate 
că simt în nări mirosul benzinăriei/ din apropierea 
spitalului de boli nervoase/ când locuieşti într‑un ou 
pervers întreabă‑te la timp/ ce‑i de făcut cu halucinaţia 
din capul furnicilor/ care trece de la una la alta aşa 
cum se aprinde o ţigară/ una de la alta că poţi să juri că 
trăieşti bine mersi/ ca într‑un ou pervers fie că surâzi fie 
că plângi nu eşti/ altceva decât măduva oaselor tale în 
groapa cu var“ (Într‑un ou pervers). Creierul în transă, 
nevroza în expansiune a lumii, imaginarul în flăcări de 
altădată se sting acum în nişte exerciţii de imaginaţie 
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care sunt ale omului obosit, înfricoşat de el însuşi, 
fixat, ca într‑un insectar, într‑o lume a oglinzilor, având 
înainte nimicul, înapoi nimicul, iar, între nimic şi nimic, 
exaltarea erosului în „dulceaţa pulpelor“ şi în sângele care 
„flecăreşte vrute şi nevrute“; imaginaţia „înfocată“ care îşi 
făcea de cap se năruie în resemnarea insului ajuns la finiş, 
ea nu mai atinge starea de graţie din delirul creierului 
în transă pentru că, iată, acesta s‑a autodevorat („Sunt 
fragil şi suspicios după o viaţă trăită/într‑un creier ajuns 
să se autodevore pe el însuşi“, scrie Ion Cocora în poemul 
Cine să mă apere), iar liniile de înaltă tensiune de acolo 
au cedat: fiinţei nu‑i rămâne decât firava speranţă că 
va izbândi în polemica discretă cu Nietzsche: filosoful 
spunea că viaţa e o pâlpâire între două întunericuri, „cel 
de dinainte de naştere şi cel de după moarte“, în timp 
ce poetul speră că viaţa ar putea fi altfel, de pildă, un 
întuneric între două lumini. Viaţa, întunericul ei e o 
succesiune a unor zile de amor şi plâns, când omul cade 
pe gânduri şi se îndoieşte de sine, iar poetul face cu 
propria poezie un „pact de neatârnare“, conform căruia 
fiinţa din vers e lăsată să‑şi închipuie aventura trăirii 
într‑o „mare de iluzii“, în vreme ce poemul, care se scrie, 
de obicei, noaptea şi are frisoane carnale, adoarme „cu 
negura între ochi“, astfel: „Nu am văzut niciodată cum 
doarme un poem/ poate de aceea mă întreb ce delir îi este 
somnul/ ce spirale de cuvinte în aşteptare când visează/ 
îmi închipui păsări zburându‑i de‑a lungul şi de‑a latul/ 
copii luându‑l la ţintă cu arcul până când genele/ i se vor 
umple de lacrimi şi‑l va doborî nostalgia/ sau că pleacă 
în friguri de siberii să se scuture/ de sinele aventurier 
al unor fluvii în care a fost un/ înotător desăvârşit şi‑şi 
va regăsi credinţa că somnul/ lin îl va ajunge pe un raft 
de bibliotecă într‑un pat/ aşternut din frunze de vâsc 
ca dintr‑o mătăsoasă/ melancolie de sfârşit de an şi va 
simţi pe frunte/ respiraţia reavănă a femeii pe palma 
căreia/ încă aşteaptă să fie scris şi să audă un foşnet/ 
de potcoave într‑un post‑scriptum prenatal“ (Somnul 
poemului). Delirul din somnul poemului adună figurile 
lirice în cupluri care unesc frigurile „de siberii“ cu raftul 
bibliotecii: moş rouă, fierarul satului şi domnul trakl, 
mama şi tata, oameni cumsecade şi nietzsche, capete de 
şerpi împăiaţi şi domnul bacovia, morţii fără cer şi paul 
celan, femeile iubite şi virgil mazilescu, florăreasa de la 
metrou şi isadora duncan, esenin, personajele unui film 
mut şi caligraful, poeţii ca nişte cete de pinguini, beţivul 
cartierului contabilul pensionar şofron, vecinele guralive, 
anica grăsana şi poezia contemporană ori pământeanul 
acela de shakespeare – toţi şi toate din întunericul îngheţat  
al vieţii şi, deopotrivă, din raftul bibliotecii, se regăsesc pe 
conturul şi în detaliile acestui autoportret: „Nimic nu vă 
mai spun de rău/ despre cele două veacuri în care am 
trăit/ poate de aceea şi despre moarte/ vorbesc numai 
de bine/ mă bucur de bătrâneţe ca de o fatalitate/ chiar 
dacă zilele se‑ntâmplă să‑mi fie un chin/ tac şi rabd am 
fost totdeauna un ins ipohondru/ plin de stresurile unor 
boli presupuse/ acum când nu mai sunt decât umbra 
ferigii/ târându‑se în ploaie ca după o sinucidere eşuată/ 
cu greu îmi aduc aminte că până de curând/ eram zidul 
pe care se căţăra feriga/ câteodată îmi este chiar dor să 
mor/ fără să mă întreb sau să‑mi imaginez/ cum e atunci 
când mori şi dacă voi/ avea senzaţia că am uitat de mine/ 

o târfă de doi bani e şi viaţa asta te părăseşte fără să o poţi 
cuprinde cu ochii/ şi ţine între pleoape/ ca pe o paparudă 
în copilărie“ (Umbra ferigii).

Pivotul de totdeauna al liricii lui Ion Cocora rămâne 
feminitatea; personajul nu are nume şi nu admite un 
portret, cum se întâmplă adesea în poezia noastră 
de azi (de la Glycera, Reparata, „divina cu trei sâni“ şi 
Tamara lui Emil Brumaru, la Gabriela Şerban şi Ildiko 
lui Mihai Ursachi, Eldóra lui Ion Beldeanu şi Miria lui 
Valeriu Stancu), caligraful fixând femeia în gesturile 
sale voluptuoase şi în aburul senzual al unor fantasme 
asemeni foşnirii mătăsoase a mărilor cu sare, cum 
zice versul barbian, citat în chip de motto la unul din 
poemele cărţii: „O femeie deschide fereastra în noapte/ 
nu viscoleşte nu vede haite de lupi nu i se umezesc ochii/ 
aude un urlet ca o prăbuşire de cranii regeşti în vid/ o 
femeie se piaptănă în noapte şi melancoliile îi cad din 
păr/ ca monezile într‑un butoi cu apă sfinţită/ o femeie 
stă în noapte cu palmele întinse şi aşteaptă/ lacrimile 
lui dumnezeu să‑i opărească liniile vieţii din palme/ şi 
mântuind‑o să i le prefacă în două pajişti fragede de 
narcise/ fără să‑şi închipuie că dacă aş vrea să mă întorc 
la ea/ fericit că încă nu murisem strangulat între buzele‑i 
rebele/ ar trebui să calc pe acrostihuri şi subtile retorici 
în care/ voluptuoase analogii gâlgâie ca sângele într-o 
arcadă spartă/ ca o inimă bună într‑un ceremonial al 
extazului“ (Voluptuoase analogii). Femeia din poemele 
lui Ion Cocora poartă măşti mereu schimbătoare, e o 
doamnă brună şi visătoare „precum o iubită interbelică“, 
are gene false şi e în criză de identitate – ficţiune lirică, 
uneori, fantasmă ori fantomă „din buzunar“, alteori –, în 
zile erotice, cu adieri perverse, poate fi o păpuşă gonflabilă 
sau un fetiş ascuns sub farduri groase ori, deopotrivă, 
o prinţesă din visul „ca o ninsoare de martie“, cu pielea 
tânără şi „dureros de reală“, purtând în lobul urechii chiar 
capătul elegiei, dăruind „năluca devoratoare a sânilor“ şi 
aromele trupului de unde începe lumea, dar s‑ar putea să 
fie, abstractă precum geometria, închipuirea de dinainte 
de naştere, cu o rochie „duioasă şi aromată“, cu buze de un 
roşu aprins, fata din copilărie, într‑o „viziune senzuală“, 
nimfa de cartier cu „pulpele bete“, fantasma din braţe, de 
un erotism frenetic, schelete de năluci – femeile iubite, 
„doamna pistruiată din hulubărie“ sau halucinaţia unei 
imaginaţii exacerbate: feminitatea se naşte în transa 
din creier, e o retorică a poetului: „Nu se ştie dacă nu 
chiar eu am inventat ghilotina/ într‑o dimineaţă foarte 
devreme când tu adunai/ rouă în degetarul bunicii/ erai 
atât de preocupată ca şi când/ ai fi venit dintr‑o amnezie/ 
unde însuşi propriul tău chip nu mai era altceva/ decât 
o retorică deteriorată pe gura mea/ ce încă nu ţi‑a atins 
sprânceana şi nara/ şi simte extazul ca pe o gesticulaţie 
în vid“ (Gesticulaţie în vid).

Viaţa şi erosul halucinant ale omului obosit se petrec 
în clarobscurul ori în întunericul unor spaţii închise: o 
garsonieră la sfârşitul unei zile geroase de ianuarie, 
într‑un „ou pervers“, o capsulă de mac, cufărul vechi din 
pod, poemul – elegia cu obloanele trase – nu reprezintă, 
însă, refugiul căutat, spaţiul securizant, departe de 
asprele atingeri ale cotidianului cenuşiu: aici e altă lume, 
unde se unesc dincolo şi dincoace, frigurile din siberii 
cu raftul bibliotecii – raiul pe pământ, unde groparii cer 

o suplimentare de posturi pentru că, iată, „ninge peste 
românia ca peste abator“: aici, în întunericul dintre două 
lumini, în logica amintitului cod (auto)ironic, fiinţa e, 
în sfârşit, liberă. Ce fel de libertate, însă? Iată: „Jur că 
iubesc oraşele patriei din cale afară de mult/ chiar dacă 
încă nu am fost la corabia sau calafat/ le port totuşi şi 
pe acestea în tăşcuţa cu poezii nescrise/ cum purtam 
în copilărie o felie de pâine cu marmeladă şi unt/ fii 
veselă draga mea şi surâde plină de încredere în viitor/ 
ne aşteaptă călătorii importante care‑ţi vor masturba 
sprânceana/ inspiraţia va dudui deasupra clădirilor 
precum o tornadă/ încât nimic nu e mai frumos şi dat în 
paşte decât viaţa de artist/ eşti liberă să‑ţi înfăşori trupul 
în urzici şi să strigi în gura mare/ mă doare în fund de 
criza mondială şi fondul solidaritatea/ poţi să umbli goală 
şi să‑ţi fluturi ţâţele îngereşti în piaţa victoriei/ fără să 
te gândeşti că în poşetă leafa îţi va fi cu 25% mai mică/ 
sunt liber să am nostalgia vremurilor apuse şi să întreb 
unde‑s/ cenzorii de altădată să facă din mine un dizident 
faimos să‑mi/ întoarcă pe toate feţele curvele astea de 
metafore şi epitete/ să‑mi pună sub lupă versul de care 
nu se sinchiseşte nimeni/ suntem liberi să ne aşezăm 
capul pe calea ferată ca pe o monedă/ e spre binele naţiei 
dacă are un bugetar sau un pensionar mai puţin/ ori să 
ne jucăm de‑a canibalii şi să fim decoraţi postmortem/ 
bravo lor vor exclama politicienii prietenii la nevoie se 
cunosc“ (O tornadă).

N‑aş putea spune când şi în ce împrejurări l‑am 
cunoscut pe Răducu‑ adică pe Radu R. Şerban, rafinat 
poet, eminent traducător şi eseist‑, dar, cu siguranţă, 
el face parte dintre cei pe care parcă i‑aş cunoaşte 
dintotdeuna. Mai întâi de toate, eram mândri şi ne 
asumam, fără farafstâcuri pudibunde, originea noastră 
caracaleană. Mai ales că tatăl lui Răducu, marele, 
neuitatul compozitor Radu Şerban ( am conştiinţa clară 
a vorbelor mele), autor al melodiei ”Prieten drag” pe care 
toată lumea o socoteşte o capodoperă a muzicii uşoare 
româneşti şi nu numai…, era născut şi se formase 
în Caracal. Acel Caracal pe care, tot nenea Radu, l‑a 
incrustat într‑un filigram fără moarte:”Oraşul meu natal, 
/Cu flori în gară, /Cu chioşc în parc şi festival/Urmat de 
bal.”  

 Aici, la Caracal, pe vremea studenţiei, l‑am avut pe 
Răducu aliat de nădejde la tot felul de şotii şi de isprăvi 
despre care, cu voia Bunului Dumnezeu, o dată şi o dată 
tot am să scriu. Gaşca noastră, care ajunsese la mare 
preţ în Caracal, prenumărând, de asemenea, pe Mihai 
Vârtosu sau pe Mimi Vâlcea şi pe Ion Mihăescu, astăzi, 
fiecare, nume respectate în meseria lor, dar şi  pe Jon 
Mihăescu „ăl mic al lui nea Toma Mihăescu de la Braţele 
de muncă”, pe Sandu‑zis Gărgăune şi, mai aels, pe Papik, 

un personaj de un şarm inimaginabil, autorul zicerii 
antologice:”Băi, ăla îmi dă complexe de inferioritate, e 
chiar mai prost decât mine”. 

 Reveniţi la Bucureşti, ne vedem aproape zilnic 
în redacţia revistei „Universitas”, aflată pe Schitu 
Măgureanu, peste drum de Liceul Lazăr unde Răducu 
era elev. Pentru ştiinţa mai tinerilor mei cititori adaug 
că „Universitas” era revista studenţească a Almei Mater 
bucureştene, la care  colabora şi vărul său, Mircea. 
Dar cel mai des ne vedeam tot în  apartamentul familiei 
Radu Şerban, într‑un bloc vechi din stânga Ateneului. 
Aici, după o cafea, îndulcită cu un coniac şi o şuetă cu 
nenea Radu, Răducu era învoit să iasă <<la o plimbare 
şi la o citronadă>>. Nu înainte ca Radu Şerban‑ tatăl să 
ne strecoare în buzunar suma aferentă pentru două ore 
şi‑un pic la Albina sau la Katanga.

 După ce am terminat facultatea şi am fost repartizat 
în Bucuresti, întâlnirile noastre s‑au înmulţit. În cămăruţa 
pe care o ocupam la Căminul Modrogan, „orfelinatul CC 
al UTC”, cum l‑a botezat hâtrul Tibi Ţiganu, făcusem un 
adevărat cenaclu de lecturi din (aţi ghicit!)Mark Twain 
sau din Ilf şi Petrov. Răducu avea un şarm nebun atunci 
când citea  ba istorisirea lui Twain despre caftoiul care 
vine să tocmească un pastor pentru înmormântarea unui 

prieten de vitejii, ba scena întâlnirii marilor escroci, Ostap 
Bender şi Şura Balaganov, fiii locotenentului Smith.

 Multe aş mai fi avut să povestesc, dar mă opresc, nu 
înainte de a mărturisi, poate pentru prima oară în scris, 
că lui Răducu îi datorez, indirect, şansa de a fi repartizat 
în presă, după terminarea facultăţii. Făceam noi, anul 
V filosofie generală, practica pedagogică la Liceul Lazăr. 
Distinsa noastră profesoară, doamna Cornelia Grumberg, 
avea părerea că subscrisul are talent pedagogic şi că 
trebuie lăsat să şi‑l folosească. În schimb, eu, aveam o 
idee… exact în sens  opus. Mai rău era faptul că ideea 
doamnei profesoare Grumberg era împărtăşită şi de 
profesoara de filosofie a liceului, doamna Elena Cazan, 
soţia regretatului nostru profesor de istoria filosofiei 
româneşti la facultate, Gh. Al. Cazan. Numai că nota 
mare la disciplina practică pedagogică, însemna că pierd 
repatiţia la ziar!  

Ei bine, tocmai când mai că pierdusem orice 
speranţă, de la Răducu mi‑a venit nesperata mână de 
ajutor. Bref, la ora de curs când trebuia să  o fac pe 
profesorul(ascultarea, notare si predare), am văzut că 
Răducu şi colegul său de bancă nu sunt atenţi, ba chiar 
şuşotesc ceva parşiv, după toate probabilităţile pe seama 
mea. Necruţător, i‑am sculat în picioare şi, văzând că nu 
dau semne că îmi respectă calitatea didactică, i‑am dat 
afară din clasă, le‑am trântit câte un 4,  başca absenţă 
nemotivată. Când am ajuns la redacţie, sună nenea 
Radu:”Mă, cum vine asta? Şi 4 şi absenţă nemotivată?” 
Peste o jumătate de oră, Raducu şi colegul lui, Stihu, 
veneau ca să îşi ceară scuze… la cafeneaua”Tosca”. 

 De prisos să mai spun ce notă am luat la diciplina 
practică pedagogică. Şi, uite aşa, mi‑au pus o pilă să 
intru în presă Răducu şi la colegul său, Stihu. Un Stihu 
al cărui nume mi‑l amintesc perfect, dar, fiind el, azi, 
persoană f. f. importantă în statul nostru de drept, prefer 
să schimb vorba…. 

Răducu şi Stihu  
mi‑au pus pilă să intru în presă

Şerban Cionoff

Clio (1969)  – marmură de Marcel Guguianu
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Ce altă celebrare mai nemeritată, pentru un venerabil 
al literelor româneşti, decât una petrecută în surdină, 
într‑un ermitaj silnic şi nedrept, aşa cum l‑a găsit pe Henri 
Zalis, la 21 mai trecut, schimbarea prefixului pentru a 
opta oară ? Tot mai scump la vedere de câţiva ani încoace, 
de când şubrezirea sănătăţii aproape că l‑a condamnat la 
„domiciliu forţat”, astăzi marele biograf al lui Tudor Vianu 
va fi trecând pentru mulţi neştiutori drept un „absent 
motivat” din specia şoarecelui de bibliotecă sau, mai 
simplu, îngropat în vreun nou şantier literar pe termen 
lung. Numai că vremurile s‑au schimbat prea mult pentru 
ca asemenea prezumţii să mai funcţioneze când e vorba 
de munca la domiciliu. În forfota şi „socializarea” din 
ziua de azi, nu te mai salută la plecare cu „Mi‑am luat 
de lucru acasă” decât niscai director ieşit din minister cu 
secretara la braţ, iar la Tecuci – Ionel Necula, claustrofil 
ca Philippide. Adio sihăstriile voluntare de‑altădată, 
bârlogul ursului de la Croisset, turnul de fildeş în care 
Vigny „avant midi rentrait”, mesajele coborâte cu sfoara 
pe ferestruică de Emily Dickinson ! Cu cinci decenii în 
urmă, ediţia nr.7007 a ziarului Scânteia explica dispariţia 
turnurilor de fildeş cu dezlegări de tip proletcultist, ca pe 
un anacronism, efect normal al „apropierii creatorului 
de mase”. Dar adevărul e că doar fuseseră înlocuite cu 
turnurile de veghe ale puşcăriilor, şi nici chiar luxul 
izolării pe care câţiva privilegiaţi şi‑l mai puteau permite 
nu era foarte diferit, în fond, de o recluziune. Ce alta 
dacă nu cenzura, pe vremea când Bietul Ioanide era în 
şantier, îl făcuse pe bietul lui constructor să se ascundă 
acasă ? Iar dacă totuşi îţi făcea hatârul să‑ţi deschidă 
uşa, era doar pentru a te întâmpina în prag înarmat cu 
foarfeca de tuns manuscrise şi cu expeditivul „Nu vezi 
că sunt plecat ?”. Dar strategica retragere în tranşee a 
Sadoveanului, pe motiv de boală, din faţa indezirabilului 
arbitraj al schismei pe care conferinţa naţională i‑l cerşea 
? Şi iată‑l astăzi pe cultivatorul acestor ilustre amintiri 
din Grădina cu rodii trăind pe propria piele izolarea 
malgré soi sub noua cenzură a plutocraţiei, de parcă 
neajunsurile locomotorii n‑ar fi fost de‑ajuns, adusă de 
binecuvântata epocă a supermarketurilor cu mari reduceri 
la telefoanele mobile. Spirit înalt, istoricul Naturalismului 
în literatura română şi al Romantismului românesc îşi 
duce în spinare această soartă, e drept, cu o discreţie 
şi o demnitate ce‑mi aminteşte un recent comentariu al 
partidei de tenis dintre Hradecka şi Serena Williams din 
turneul WTA de la Madrid : „Şi‑a manageriat foarte bine 
accidentarea, şi‑a gestionat foarte bine suferinţa”. Numai 
că acest stoicism nu face decât să pună în contrast şi 
mai abitir lipsa de ajutor şi de consolaţie. Barem un 
Geo Bogza ajuns la asfinţit, împovărat de senectute, 
de singurătate, de uitare, mai urca totuşi pe‑nserate 

Podul Grant pe propriile picioare ca să vadă „cum moare 
oraşul”, ca într‑o ultimă tentativă de reportaj literar, sau 
mai degrabă cu nostalgia Podului Brooklyn din zilele 
lui de glorie. Prin comparaţie, monograful lui Flaubert, 
lui Filimon, lui Zarifopol nu a avut niciodată parte de 
asemenea altitudini – dar poate că, paradoxal, tocmai 
asta va avea darul să‑l ferească, simetric, şi de declin. Sic 
transit gloria mundi ! Şi la drept vorbind, discreţia şi tactul 
absolut remarcabile cu care Henri Zalis s‑a făcut prezent 
întotdeauna în jungla literaturii române vor fi încurajat 
şi ele întrucâtva, chiar dacă nu decisiv, să le fie cedată 
altora întâietatea. Căci risipa de scrupule şi menajamente 
pe care o face prefaţându‑şi volumele de memorialistică 
sau de istorie literară, dintr‑un exemplar respect faţă de 
cititor, cu rafinării şi ceremonialuri de politeţe lucrate 
până la broderie, ţin nu atât de recuzita caligrafului, cât 
de omul însuşi. „Le style est l’homme même”. Undeva 
bunăoară, el găsea de cuviinţă să se explice introductiv 
cu o simplitate de lampadofor ce înnobilează demersul : 
„Pomenind nume şi destine scriitoriceşti, nu îmi atribui 
alt merit decît al consemnării faptelor... Cu ajutorul lor 
luminez un drum...” Inconfundabil rămâne în această 
privinţă şi în eretica, antidogmatica sa Istorie condensată 
a literaturii române (1880‑2000), unde‑şi făcea o datorie 
din a‑şi motiva cu minuţie opţiunea pentru ruptura cu 
stereotipul cronologic al clasicelor panorame literare 
în favoarea unui anistorism bazat pe înrudiri estetice, 
pentru esenţializarea prin reducerea la o continuitate 
strict valorică. Impactul firesc al unei inovaţii aşa de 
îndrăzneţe îşi găsea ameliorarea în aceeaşi manieră 
reverenţioasă, ofertantă, străină de orice didacticism şi 
sentenţiozităţi („în măsura în care semnalăm un posibil 
cod de lectură”, „proiectul de faţă” etc.), abundentă în 
determinanţi pentru calibrarea precisă a enunţurilor după 
modelul obsesivului „mot juste” flaubertian. Pentru Henri 

Zalis, asumarea răspunderii pentru pagina scrisă pare 
să funcţioneze ca un adevărat reflex, dovadă şi postura 
de călăuză în care naratorul ţinea să se manifeste chiar 
şi în cazul unui volum de nuvele sadea precum Sezonul 
oglinzilor abandonate. Nimic nu este gratuit, lăsat fără 
acoperire sau la voia întâmplării. Şi cum altfel ? Nu‑ţi 
poţi permite să fii exigent cu condeiul altora dacă nu l‑ai 
trecut destul prin ascuţitoare, înainte de toate, chiar pe al 
tău. Deopotrivă cărturar de mare calibru, critic şi istoric 
literar, memorialist, publicist, fost redactor al Gazetei 
literare, dar şi veritabil prozator el însuşi, Henri Zalis 
nu‑şi dezminte constantele cu valoare de semnătură în 
nici una din multiplele lui ipostaze, putând oricând servi 
pildă prin ţinuta seniorială a demersului, apetenţa pentru 
autocontrol şi rigoare, moderaţia tonului, demnitate. Şi 
totuşi, portretul n‑ar fi încă viu decât întregit cu bonomia 
generosului causeur, cu care un pahar de vorbă înseamnă 
pentru interlocutor un exerciţiu gidian de igienă 
intelectuală echivalent lecturii unei cărţi.

Sărbătorirea celor opt decenii, fără îndoială, ar fi 
prilejul ideal pentru un bilanţ al contribuţiilor aduse până 
acum literelor româneşti de părintele Istoriei condensate, 
pentru o Acoladă ca aceea în care dânsul îşi pusese 
odinioară propriile experienţe lirice. Dar vremurile, cum 
ziceam mai înainte, s‑au schimbat, iar bilanţurile se tot 
amână lasându‑se aşteptate până la spartul târgului, 
precum jandarmii de operetă ai lui Offenbach. S‑au 
schimbat în asemenea măsură, că nu mai poţi nici măcar 
deplânge retrogradarea socială a unor spirite de elevaţia 
unui Henri Zalis până la condiţia de măturător, de când 
dascălii ieşeni au ajuns să fie remuneraţi cu 30 % mai puţin 
ca gunoierii. Iar dacă pe carnetul de şofer al lui Rebreanu 
interbelicii menţionau vizibil „LITERAT”, astăzi carnetul de 
scriitor nu mai înseamnă nici cât un permis auto.

O ISTORIE CONDENSATĂ A 
LITERATURII ROMÂNE 
1932–2012 : HENRI ZALIS

Emil Lungeanu

De ce oare literatura română are atâţia autori 
doctori? Pentru că ei cunosc resorturile 
intime ale suferinţei, iar cu osebire Poezia 

este sublimarea suferinţei. Şi Felicia Sprânceană Anghel 
e doctor(doctor de notorietate în ştiinţele politehnice!), 
iar aplecarea spre Poezie nu ţine nici de diversificare, 
nici de bizarerie, ci de vocaţie. Acolo unde ştiinţa a avut 
ezitări în a adânci dezvăluirea tainei, poeta a apelat la 
arsenalul artei. Numai literaţii pomenesc cu un oarece 
dispreţ: e bacovian, se simte influenţa lui Macedonski, 
păşeşte pe urmele lui Dimov, iar de aici până la pastişă 
nu mai e decât un pas(de unde originalitate?). Cercetătorii 
ştiinţelor exacte(probabil, celelalte or fi...aproximative?!) 
preiau teoriile predecesorilor şi le dezvoltă mai departe(de 
multe ori o teoremă suportând ambele nume). De aceea 
nu trebuie să ne mire că după variaţiuni pe teme de 
Nichita şi Rilke(temeritate lăudată de un cunoscut critic 
al „cercurilor închise“, Alex Ştefǎnescu), poeta Felicia 
Sprânceanǎ Anghel, la ultima sa carte „Temporalitae. 
Statui vivante“(Poeme eseu‑Ed. Printech 2011), îi trece 
la bibliografie(?!) pe Nichita Stǎnescu, Jorge Luis Borges 
şi Martin Heidegger. Tratând poeticeşte despre timp şi 
temporalitate(n‑avem timp să detaliem) ilustrează prima 
copertă cu această minune a sculpturii viitorului(nu vă 
alarmaţi, n‑am confundat timpurile...), „Coloana fără 
sfârşit“ a lui Brâncuşi. Cer să mi se acorde prezumţia de 
fascinaţie, ştiind cât disconfort aduce o laudă nenuanţată 
pentru critic, scriitor, cititor chiar, existând riscul de a 
fi asimilată cu simplismul receptării encomiaste. Peste 
tot domneşte în scrierea poetei(în plus faţă de abordarea 
conceptuală, prin care aproape că ne ceartă că prea 
încadrăm viaţa la blestem şi povară, pe când ea e miracol 
şi taină!) ceea ce controversatul Eugen Barbu(dar ce 
urieşesc romancier!), numeşte, lipsindu‑i pedanteria 
limbajului critic, „versul mare“. În cronicile succesive 
dedicate acestei poete, care „adânceşte“ ideile, mi‑am 

argumentat mereu părerile cu citare masivă de versuri. În 
lumea „Statuilor vivante“, „fiecare aproape împietreşte/ 
O nemaiîntâlnită poveste“. Sub adierea misterioasă a 
evantaiului, gheişele „Prefac privirea lor plecată, caldă/ 
În unduirea unui tainic şal/ Tăind în două/ Sinele de 
sine,/ Sublimul de banal“. Trebuia un pretext de Orient 
îndepărtat, pentru a‑şi implora „ALEPH“‑ul, „văzut“ de 
Borges: „Ascunde‑mă în clipa/ Care se va întruchipa/ 
Într‑o veşnicie“. Răspunzând celor 15 întrebări ale lui 
Nichita din „Ordinea cuvintelor“, Felicia Sprânceană 
Anghel devine autoarea inspirată a unor idei‑forţă: 
'Trăirea ta nu e doar timp,/ e temporalitate“; „Trăinda 
poveste –/ Cea în care jucăm magistral/ Personajul 
principal/ Tot timp este!“; „Inima nu bate în timp,/ Ea 
bate un timp“; „Dumnezeu este şi în timp –/ Timp prefăcut 
în veşnicie,/ Dar reciproca este falsă./ Timpul nu este 
Dumnezeu!“; „ A FI/ Înseamnă timp, timp personaj“. 
Neîndoios, amfiteatrul de cititori va aplauda, spontan, 
pe profesoara de la catedră. Atunci când constaţi atâtea 
nuanţe de abordare a timpului, realizezi că perceperea lui 
comună, cotidiană, e mai degrabă artizanală. Revelaţiile 
descoperite pas cu pas, vers cu vers, frământare cu 
frământare sporesc continuu. Credinţa nu e doar o 
cădere în genunchi, o implorare în caz de deznădejde: ea 
e „Fericită, surprinzătoare/ Întâmplare/ Între tine şi cer“. 
Iar după ce te‑ai mirat de „Vinovăţia nevinovată a înfloririi“ 
şi de floarea netrăind veşnic după ce a dat rod, o ipoteză 
te tulbură: „Poate învierea/ Prin ivirea rodului/ Trebuie 
înţeleasă...“ Mai trece pasageră în discursul poetic ideea 
din volumelee‑eseu anterioare „a dezmărginirii“, pentru 
ca apoi să se decidă reabilitarea „hulitului Zero“: „De 
la el pornesc toate începuturile/ El dă direcţie şi sens/ 
Oricărui Univers“. Se întâlnesc reflecţii despre destin, 
drama numărului 2 (în linia lui Nichita: „Iar doi a urlat 
de ce a fost născut“), iar soldatul aceluiaşi „republican“ 
va fi înlocuit de actor: „Poetul – / ca actorul...Al clipei 

este!“. După o subtilă implicare a cărţilor de joc, zarului, 
norocului şi „potrivelii“ lui Dumnezeu, două versuri‑şoc: 
„Sentimentele îşi mărturisesc nerăbdarea/ De a se preface 
în destin“. Sub presiunea adevărurilor esenţiale, poeta 
mai intercalează câte un haiku sau câte un text neutru, 
întru relaxarea lecturii. Aici s‑ar fi încheiat cronica, dacă 
poeta n‑ar fi „rulat“, un fabulos „film în film“: „Noi între 
noi“. Sună ca o reglare de conturi între doi bătăuşi de 
cartier(„şi acum între noi?!“). Pe parcursul celor 32 de 
episoade poematice(oprindu‑se în faţa cifrei Christice a 
răstignirii) este „narată“ o poveste de iubire(un fel de „dragi 
studenţi, o să vă ilustrez teoria cu câteva diapozitive?!“). 
Totul începe cu mireasma de tei înflorit, fără egal, întru 
inocenţă. Secvenţele ce urmează te captivează: „Nimic nu 
mai este banal./ Atent vegheaţi de destin/ Păşim spre 
festin,/ Spre fastul regal/ Spre sala de bal...“(2); „privirea 
care/ N‑are nevoie de timp,/ De nimic material“(3); „o 
dulce înserare“(4); „ninsoare de lumină“(5); „sentimentul 
de alb“(6); „existenţa cifrei doi./ Când om fi scornit noi/ 
umbra ei unduindă, vicleană?!“(7); „gândul neîmpărţirii 
la doi“(8); „Spre un început/ Născut fără noroc?!“(9); 
„ninsoarea de vise...“(10); „Norocul stelei căzătoare/ 
Se pregăteşte tainic să apară/ În altă înserare“(12); 
„Un zvon neliniştitor./ Un cor de daimoni“(15); „Doar o 
lacrimă/ În toamna friguroasă./ Între noi – / Doar...“(16); 
„O privire străină.../ Răneşte inconştient/ Timpul 
nostru albastru(...) Gelozie?!“(18); „O clipă bolnavă/ De 
indiferenţă prefăcut suavă/ A unui fals răsărit...“(20); 
„Găseşte‑mi o altă/ Floare albă de mai/ Care să nu ştie/ 
Ce este duioşia/ Plecării“(27); „Iubim speranţele/ Mai 
mult decât/ Împlinirile!“(29). Conchizând, comercial, 
nu e o reglare de conturi, ci „a true love story“. Sau liric 
vorbind, e un răspuns la „bineţea“ lui Nichita, „Salut, 
murim!“: Oameni buni, statui vivante, trăiţi‑vă timpul 
vostru albastru!

O, TEMPORALITATE!
Constantin  Ardeleanu
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Metafizic
Aripa timpului ne adăposteşte într‑o sevă suculentă

unde ţâşnesc ochii vigilenţi ai muştelor
prinse în pânza de păianjen a dimineţii

am putea să fim blânzi cu durerea care dansează pe 
acoperişul

colibei de sentimente
în aplauzele vulcanice  aruncate de păsări phoenix 

în zbor
ne-am putea învârti dragostea
în spirala unei stele căzătoare

fără a ne lovi involuntar de toate adjectivele oarbe
Dar am uitat totul într‑un vis

Ne‑am înecat prea repede în cascada de rouă şi 
lacrimi

Ca doi călători hazardaţi să‑şi ia zborul spre „Los 
Angeles‑ul“

dintr-un timp imaginar,
susţinut de stâlpii de piatră ai raţiunii

Muritorii trec de‑a valma peste linia trasată cu creta
după chipul şi asemănarea maimuţelor care‑şi arată 

colţii
Nu suportăm „paradisul“ ăsta bântuit de întrebări 

alambicate,
În care stăm cu mâinile adâncite în negrul uniform

dintre sobre recviemuri şi cerneli din călimară
Ne răfuim cu cicatrici de un roşu insuportabil

dincolo de culorile spectrale ale haosului interior
Ecoul Marelui Ceasornicar nu ar putea deruta pe 

nimeni
Ne vom lega la ochi cu fundă transparentă

Încăpăţânaţi să ajungem la Dumnezeu pe scara care 
se dărâmă la nesfârşit

Virgini în arta echilibrului pe Axa Universului
Aici ne vom exersa gimnastica de găini

deghizate în haine de heruvimi
totul e să intri cu dreptul în marea hora cosmică

pas la pas cu insectele minuscule care se prind în joc
„a muri“ devine un accident genetic uşor digerabil

de care te-apropii cu suflet de pelerin
şi pene de înţelepciune

iar El,privindu‑ne de la fereastra impenetrabilă,
ne face cunoştinţă cu timpul fulgerător din catedrală

„Nu vă speriaţi, nu e decât o coregrafie mistică a 
principiilor ontice!“

Şi brusc ne aruncăm într‑un neobosit carusel de 
destine

singuri intre miracol şi abis
trăind la nesfârşit toate formele posibile…

O altfel de primavară
N‑ai vrut să crezi că primăvara asta miroase a 

mângâieri pictate în palmă
De vântul care îşi dezgheaţă frigiderul de culori

ochii tăi pătaţi de violetul amurgului
se plimbă curioşi pe strada amintirilor cu o mie de 

chipuri
îngerii deja s-au adunat la marginea cerului

să cureţe limbile murdare ale ceasului
cu trup de ghepard

iar tu…
tu mi-ai decupat sufletul din ziarul timpului

cu foarfeca cu care îngerii scurtează lungimea 
cuvintelor

m‑ai invitat să cânt de la un capăt până la celălalt al 
vieţii

la pianul de iluzii fragile
până când urechile mi‑au rămas fără vlagă

m‑ai învăţat să pun punct după milioanele de virgule
pierdute în galaxia de idei abstracte

acum urmează‑mă în grădina
unde natura dirijează circulaţia sufletelor

cu bagheta lui Vivaldi
undeva trebuie să existe

o pereche de mâini divine
care să spargă primăvara în mii de cioburi sonore

unite sub o singură cupolă
în amurgul unei ploi în C major…

Paradisul‑junglă
Te‑am iubit în paradisul cu mănuşi de unică 

folosinţă,
acolo unde cuvintele îşi schimbă culoarea la apus,

printre jocuri de lumini dansând pe fire de 
singurătate discretă,

în vârtejul de aripi
crescute pe umerii curbaţi ai universului

erai Cuvântul sugrumat de muţenia infinitului,
erai un infern de nostalgii multiplicate de gândurile 

nopţii
ţi‑am surprins paşii timizi în clar‑obscurul înghesuit 

într‑un colţ
tocmai când te pregăteai sa vânezi  pasărea exotică

dintr‑un Eden locuit de jivine însetate de absolut
atunci am văzut un fluture topit de febra  unei 

lanterne tropicale
căzând în plasa de interogaţii ironice ale raţiunii
‑e prima dată când ne afundam în inima junglei 

cosmice-
cu ghete de exploratori  ai geografiei sentimentelor‑

ne‑am lăsat purtaţi de busola uzată a destinului
în direcţia fericirii cu amprente de tigru

‑un labirint de trăiri încâlcite 
în care cădeam îmbrăţişaţi într‑o fascinantă 

simbioză‑
Pe Vía Del Camaleón liniştea se dădea în spectacol

în faţa tuturor primatelor cu nume exotice,
fluturii imperiali zburau cu o secundă înaintea vieţii,

papagalii arakanga îşi smulgeau penele cu penseta 
singurătăţii,

liliecii‑vampir fugeau de lumina adevărului 
primordial

...iar dincolo de tăişul fermecător al nervilor 
ecuatoriali

amintirile ne izbucneau într‑o hemoragie existenţială
de cristale Swarowski lichide 

strălucind cât mai departe de inima
Anacondei dintr‑o clepsidră scufundată

Nu simţeam cum timpul se înfrupta 
din miezul cărnos al fructului pasiunii 

cu neruşinarea naivă
a păsării‑colibri din „the tree of life“

Ne‑a fost dat să cântăm la saxofonul
de liane îmbătrânite

prin Amazonia sălbaticei noastre iubiri
Dă‑mi voie să‑mi reamintesc 

Sunetul orb al sărutului
cu aripi arse de pasiune

purtând brăţara unei vieţi
conjugate la trecut…

Autoarea are doar 11 ani şi este elevă la  
Şcoala nr. 20 Simion Mehedinţi din Bucureşti.

Secetă, războaie, rapt
Zi de zi
noapte de noapte
privesc afară pe fereastră
părându‑mi c‑aud şoapte…

Privesc cu tristeţe cu teamă
lumea cum se mai destramă

cum începe pacea să apună 
cum se duce toată voia‑bună
cum tiptil
mă duc şi eu, copil
cu viitorul spulberat
de secetă, războaie, rapt…

Toamnă
Ce groasă brumă s‑aşterne pe cărare,
ce mai rugină sus pe ramuri, ce culoare,
cum şi prin via arsă de‑atâta rod bogat
s‑aşterne umbra pasului pe frunze apăsat,
deasupra se închide ceru‑n cercuri reci,
vânt aspru îşi croieşte iară tainice poteci,
marea‑şi recheamă gelatinoasele meduze,
şi‑atârnă caracatiţele‑n cuiere de ventuze.

Andra Gabriela 
Prodea

Ioana Miruna 
Constantin

Adam şi Eva (1958)  – bronz de Marcel Guguianu
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Scrisoare deschisã 
necititorilor mei

Vouă, celor care nu mă citiţi
pot să vă spun că nu‑mi veţi afla vreodată
cumplitele căi ale cunoaşterii de sine
nu veţi auzi serafimii din poemele mele
rugându‑se pentru buna întocmire
a văzduhului
nici Preludiile pentru trompetă şi patru pereţi
unde ca pe coridoare pustii
am împărţit cuvintele şi tăcerea ambiţiile întunericul
şi unde dezrourat prin sălile de aşteptare ale istoriei
am conversat cu bibliotecarul lui Dumnezeu
cu soarele negru al cernelii
în aceeaşi măreţie a golului
pe care mereu şi mereu urmează să‑l umplem.

Vouă, celor care nu mă citiţi
pot să vă spun că niciodată
nu vă va răsuna în urechi
acel sacadat tha‑ka‑ti‑mu‑nu‑sipedi
al Păsării negre
thakatimunu sipedi prin livada cu vişini depărtându‑se
printre zarurile şi tomberoanele nopţii
acel thakatimunu sipedi rostit de imperialul
corb alegoric
altădată vizitator de noapte al bunului Poe
cobe a veacurilor poticnite‑n visare
Viaţa sau Moartea sau Înfăţişarea Ruinii?

Voi, care nu veţi citi vreodată
Manualul bunului singuratic
nu‑mi veţi cunoaşte mărturisita cină de taină
unde mâncam din aceiaşi pesmeţi ai poeţilor
blestemaţi
sau mi se umpleau rând pe rând castroane de fulgere
nu veţi vedea gura mea sărutând
lame subţiri
şi nu veţi afla cum se poate muri
în mai multe trupuri deodată.

Vouă, celor care nu mă citiţi
cu privirile afundate în sticla televizoarelor
cu gândul înlănţuit de maşini sofisticate
de înşelătoare glorie internetă şi de alte abţibilduri sonore
venite din abundenţa realului
vă doresc fastul apolinic al mareelor
şi să fiţi mai bogaţi decât pomul de Crăciun
din casa săracului
şi cu bucurii postmoderne să vă‑mpodobiţi pruncii
şi femeile voastre.

Vouă, celor care nu veţi cunoaşte Plimbarea prin flăcări
cu poemele în care stăm atârnaţi de întrebările noastre
ca hainele‑n cuiere
şi unde ca în vechea şi incomoda realitate
întotdeauna e salvat un Barnabas
şi întotdeauna cineva îşi oferă palmele pentru cuie
vă doresc o viaţă liniştită
departe de lumea dezlănţuit metafizică
o viaţă petrecută în tihnă cu organele voastre
prin urmare un stomac hrănit ştiinţific
o pneumă înnobilată oricând de ozon
un ficat uşor şi rinichi fără dializă.

Vouă, necititorilor, dar şi foiletatorilor mei surâzânzi
cu adâncă mâhnire vă spun:
nu veţi afla niciodată că fiecare din noi
are măcar un zeu îngropat
în spatele casei
şi că semnele morţilor pun în ordine răsărituri
şi de ce am trăit aproape un secol
spânzuraţi de mustăţile lui Dali.
Nu veţi avea viziunea zorilor începându‑şi
rugile sacrosante
nu veţi vedea Caleaşca de fulgere
ca o nălucă trecând prin mijlocul emoţiei
nici nu veţi şti
cum jumătate din viaţă mi‑a luat
organizarea pustiului
cum am stat ani şi ani înconjurat de vorbe
precum înecatul de mare
şi cum deseori cărţile pot fi mai tari decât moartea.

Iar dacă vreodată veţi întâlni Poema sfârşitului
sau, vai vouă!, Documentele Haosului, ocoliţi‑le în mare 
grabă
ca pe feerice apocalipse, tzunamii, atentate sinistre la 
liniştea recurentă.
Iar dacă vreodată printr‑un regretabil hazard
vă vor cădea sub ochi Miezonopticele
înţesate de lumini şi urme
din care aţi putea afla cum în contabilitatea cerească
cineva ne numără paşii
şi aţi auzi mormanele de clipe prăbuşite în sine
şi aţi urmări devenirea dialectică a celui ce‑şi chinuie 
umbra
şi aţi simţi apropierea celui mirosind a trădare
(câţi din neamul lui Cain chipul nu‑i poartă?)
şi cuvintele mele: – Răscumpără‑mă, frate Iuda,
şi pe câţi arginţi vei vrea
pe mine mie, la nesfârşit vinde‑mă!
asemenea să fugiţi
şi cu nobil instinct şi proletară mânie
steagul gri al indiferenţei cu fală arboraţi‑l!

Vouă, celor care nu mă citiţi
cu nedisimulată tristeţe vă spun:
nu veţi cunoaşte nicicând înălţarea din Clarviziunea 
obscură
nici drumurile celeste Spre Fericitul Nicăieri
unde chiar şiruind cuvintele pot să tac ore în şir vinovat
ca o fereastră înfiptă în ziduri
şi nici Corabia, la care zi de zi am lucrat
ca la o mare construcţie
căreia rând pe rând i‑am probat prova, babordul
trirema odgoanele găleţile cu rouă
corabia care nu‑i o corabie ca toate corăbiile
corabia de silabe corabia umplută cu lacrimi
corabia pe care nu veţi urca vreodată
şi nu veţi şti cât de măreţ animal e poetul
sub foaia de cort a memoriei.

Vouă, celor care nu mă citiţi,
vă doresc petreceri îndurătoare
şi tot aşa cum se învârt norii deasupra clopotelor în 
lucrare
să mişunaţi deasupra bucuriilor de Disnayland
neîmpovăraţi cu istoria din Drumul Damascului
(pe care – o scriam prin toamna lui 2005)
unde Saul din Tars a primit fulgerarea devenind un alt om
aşa cum şi eu, pe când mica şi marea istorie îşi zornăie 
înfundat
ruginitele lanţuri
izbesc fără voie cu picioru‑n ţepuşă devenind Celălalt.
Şi mereu Celălalt cu fiecare poem Celălalt
până când poţi deveni o mie de Ceilalţi
care‑au primit fulgerarea.
Iar pe voi, necititorii mei,
vă şi văd murind rând pe rând
în paturile voastre scumpe
acoperite cu dantelate cearşafuri
în amorţire şi fără de nimb
şi fără de pecetea angoasei primordiale
despre care adesea în Manualul Bunului Singuratic
vorbeam.

Voi, cei care nu mă citiţi
care de litera Evangheliei mele
nu vă veţi atinge şi nu veţi apropia de sinapsele voastre
acele versete cu zornet pământesc
sărutate de cenuşa atâtor trecute disperări
nu veţi şti cum refuzam cu metodă biletul dus‑întors
din jacheta conformistului
nu veţi proba odată cu mine ritualul sălbatic
de îmblânzire a spaimei
şi catharsisul şi izbăvirea păcatului ce va să vină
apocalipsa de fiecare zi cerul orb agitându‑se
pe când Dumnezeu e mort – spune Nietzsche
e doar obosit – spun eu – şi câteodată amnezic.

Vouă, necititorilor mei,
ce străine vă vor rămâne Refugiile postmoderne
cu monologul îngerului căzut în visare
vorbind despre mireasma trecutelor glorii
trecătoare ca apa prin cada de baie
a frumoasei madone
sau de fidelitatea neofiţilor.
De aici aţi fi aflat Poezia ce e?:
Poate ruga poate fântâna din tine
albastră cu patru izvoare
poate aripa asta străvezie urcând
în înalt
poate drumul cu vise pavat
spre Celălalt.

Voi, cei care nu mă citiţi
nu‑mi veţi cunoaşte prietenia cu Borges, Kavafis, Rilke, 
Pound,
sau Nichita Stănescu, Odysseas Elytis
cu care puneam dinamită sub podurile pe unde trecea
poezia leneşă

şi nu veţi şti nici motto‑urile la poemele mele
care aş fi vrut să vă fie nedoritul cadou de Crăciun:
„E o bigamie să iubeşti şi să visezi”
spune Elytis. Şi tot el: „O nimica toată mi‑am dorit
şi pedepsit am fost cu prea multul”
„Eu sunt Singurătatea devenită om”, zice Nietsche
iar bunul taumaturg Rainer Maria Rilke continuă:
„O, spune‑mi, poete, ce faci. – Preamăresc.
Dar ce‑i muritor şi monstruos
cum înduri, cum primeşti? – Preamăresc. 
Dar pe cel fără nume, pe cel anonim,
cum îl invoci tu oare, poete? – Preamăresc.
De unde îţi iei dreptul de a fi adevărat
în orice veşmînt, sub orice mască? – Preamăresc.
Şi cum de te cunoaşte tăcerea şi furia,
steaua şi furtuna? – Pentru că preamăresc.”
Astfel „şi eu voi semăna cu voi, de‑acum nici eu
nu mai găsesc întoarceri” (Esenin)

Vouă, celor care nu mă citiţi
purtând nevinovate bandaje în îndoiturile inimii
deveniţi celebri în acest poem despre o singurătate
a singurătăţii
cu aleasă compătimire vă spun:
aş fi putut să vă fac a iubi pasărea murind în mijlocul 
cântecului
şi citind Lapidariile sau despre sângerarea păsării în zbor
să înţelegeţi că arta
este minciuna spusă zilnic în faţa morţii
şi că cel mai lung e drumul spre noi înşine.

Iar dacă vreodată mă veţi căuta
pentru cronica unui interviu anunţat (poate acela de 
martor
la moartea primului zeu!) mă veţi găsi pe străzile mele
sau dacă din politeţe sau din binecuvântate pricini
scrisul meu vă va ademeni
mă veţi găsi pe‑aceleaşi
străzi ce dau buzna în viaţa mea tremurîndă
străzi fumurii străzi cu cîini slăbănogi şi
speriate fantome
străzi cu îndrăgostiţi şi pătimaşe săruturi
străzi ce înghit străzi: bulevardul Carol I
înghite strada Eminescu,
strada Gane înghite strada Pogor
strada Bălcescu înghite strada Grigore Vieru
strada Cimitirului strada Libertăţii...
Străzi ce înghit visele trecătorilor
străzi pentru cei fără casă şi făr’ de coltuc
friguroasele străzi ale săracilor
străzi aşezate‑n creierul ologilor lumii
inefabile străzi ale memoriei
străzi ale celor care‑şi scandează singurătatea
străzi care duc în ceruri
străzi care duc în pămînt
străzi inerte şi întrebătoare
străzi cîntate de poeţii romantici melancolice străzi
străzi de pierdut coroana de spaimă
străzi pentru cei fără de zbor
străzi adormite străzi revoltate de orbitoarea
lumină a zorilor.
Atîtea zile şi nopţi în care
mă dor străzile de mers.

Iar voi, necititorii mei,
dacă într‑adevăr din cuvântate şi binecuvântate pricini
ceea ce‑am scris vă va ademeni
solicitându‑vă sistemul nervos vegetativ, simpatic şi 
parasimpatic
luând totul ca o probă a probei de probă
mă veţi găsi la locul ştiut
printre fotonii şi frumusonii tăcutei tristeţi
tot mai fărâmiţat de absenţe
potrivindu‑mi monadele tăcerii.

Şi dacă găsindu‑mă
mă veţi întreba de viaţă de moarte
de înger sau demon
şi mă veţi întreba de cărţile prin care se plimbă
aceleaşi bodegi aceeaşi bărbaţi ce nu obosesc
niciodată
sau despre cel înveşmântat în carcasa de pământ dospit
sau despre acelaşi gust al lepădării
de sine din gură
şi dacă găsindu‑mă
mă veţi ademeni cu vorbe goale şi fericiri amânate
aşa cum am şi scris
cu altă Deşertăciune voi răspunde Deşertăciunii.

Daniel Corbu
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Lectura romanului Acasă pe câmpia Armaghedonului1 

este ca o autopsie a vieţii sau ca un necrolog al unui 
portret al familiei. Cartea urmăreşte câteva destine tragice 
dintr‑un sat din Transilvania, aspru şi trist, condus de 
reguli de nezdruncinat. Mica, o copilă încă încrezătoare, 
se îndrăgosteşte de un tânăr care nu‑i va ajunge niciodată 
soţ, căsătorindu‑se cu altcineva. La rândul ei, viitoarea 
mamă castratoare întemeiază o familie cu un om pe 
care nu‑l iubeşte – Agustin. Destinul fiecăruia duce spre 
fatalitate: Agustin o suspectează neîncetat pe Mica de 
adulter, iar aceasta nu are nicio bucurie din partea soţului. 
Căsnicia lor stă, chiar din prima clipă sau dinainte de 
a se realiza, sub semnul nesiguranţei, al incertitudinilor 
şi al ameninţărilor. În această căsnicie, copiii devin un 
instrument de pedeapsă.

Romanul fotografiază un sat ardelenesc pe nume 
Cutca, în care duşmăniile şi războaiele durează o viaţă. 
La fel şi iubirea: „Nu există peisaj mai trist decât Câmpia 
Transilvaniei, din toamnă până‑n primăvară”, pentru a 
continua „şi nu există peisaj mai mohorât decât al Cutcii, 
din octombrie până‑n aprilie”. Aici moartea urmează 
un scenariu bine definit: oamenii se sting într‑o ordine 
prestabilită, în funcţie de 
familie, de relaţii, de trecut: 
rivala Micăi aşteaptă ca ea 
să moară, pentru a‑şi putea 
încheia, la rându‑i, socotelile 
cu viaţa.

Metafora care planează 
asupra paginilor este cea a 
războiului, fie că este vorba 
de cel religios, din interiorul 
familie, fie de cel politic, din 
exterior; romanul este plin 
de astfel de trimiteri: „teren 
minat”, „o înfruntare pe viaţă 
şi pe moarte”, „Armaghedonul din mijlocul casei noastre” 
etc. Acest mic Armaghedon familial este 
dublat de marea Apocalipsă comunistă. 
Războiul dintre Bine şi Rău pe care 
copilul ar trebui să‑l afle din basme este 
descoperit în mijlocul casei părinteşti, 
pe care o vede împărţită în două: „Erau 
grozavi ei, părinţii noştri, cu războiul 
lor religios şi amoros, schijele sfintelor şi 
lumeştilor lor proiectile treceau prin noi 
tustrei, sfârtecându‑ne. Şi erau aşa de 
ocupaţi să se pândească şi să se lupte, ca 
şi cum fiecare ar fi fost o întreagă armată, 
una luminoasă, alta întunecată, încât nu 
mai aveau ochi să vadă cât suntem noi de 
îngroziţi. Şi de umiliţi” (p. 151).

Punctul de plecare al textului este 
moartea Micăi, mama naratoarei Tabita 
Vălean, pretext de reconstruire a genealogiei 
familiei. Însă această refacere nu urmează un fir 
conductor cronologic, ci urmăreşte o acumulare 
de simboluri, evitând convenţionalul tipar 
decupat în funcţie de succesiunea de generaţii. 
Marta Petru nu se foloseşte de anamneză pentru 
a reda amintiri, ci de un ecorşeu ce trimite cu 
gândul la tehnica din Femeia în roşu: „Să‑ţi 
aminteşti seamănă cu ruperea crustei maronii 
de pe‑o rană”. Astfel, autoarea decojeşte rana 
generată de timp, amintirea‑cicatrice, strat cu 
strat, ca pe o ceapă, până poate să pipăie rana cu 
o voluptate masochistă. Spre deosebire de romanul 
amintit, Acasă pe câmpia Armaghedonului lasă 
postmodernismul în urmă, cu tot cu maşinăriile lui 
textuale, şi optează pentru trimiteri la amintire, nu 
şi la literă, punând microfonul, anternativ, în mâna 
copilului şi a adultului Tabita. Naratoarea analizează 
psihologia rănilor sufleteşti, decojeşte cicatricile şi 
încearcă să supravieţuiască războiului.

Deşi scrierea seamănă cu procesul intentat 
propriei familii, scriitoarea nu aruncă nicio acuzaţie. 
Ea se foloseşte, în schimb, de o paletă variată de 
sentimente pentru a descrie relaţia dintre ea şi părinţii 
ei: vinovăţie, ură, mânie, compasiune, iubire, tandreţe, 
dragoste obsesivă, milă etc. Trecând cu dibăcie de la 
un sentiment la altul şi de la un plan la altul, Marta 
Petreu reuşeşte să contureze excelent unul dintre cele 
mai memorabile personaje feminine ale literaturii române 
din ultimii ani, poate chiar dintotdeauna. Astfel, din 
retrospective renaşte cea care face legătura între toate 
episoadele narativ‑confesive. Această fiinţă proteică este 
Mica – optimistă, care aşteaptă şi visează cu ochii deschişi, 
ca o  „principesă deghizată în ţărancă”, Mica – absenta: 
„Într‑un anumit fel, ea, de care era plină casa şi curtea 
şi care ne umplea viaţa cu stările ei, era absentă. Nu ne 

1  Marta Petreu, Acasă pe Câmpia Armaghedonului, 
Editura Polirom, Bucureşti, 2011, 328 p.

răsfăţa”; Mica cea care manifesta o iubire sadică: „Aşa a 
fost Mica, ne‑a iubit numai pe rând şi de preferinţă unul 
contra celorlalţi”. Fără a fi Fecioară sau maşteră, acest 
personaj puternic şi auster îşi blesteamă, îşi reclamă fiul 
la poliţie pentru vini imaginare şi îi interzice fiicei sale să 
îşi continue studiile.

Personajele sunt vii şi văzute în nuda lor autenticitate. 
Ele dovedesc virilitate afectivă şi măiestria de a iubi şi a urî 
în acelaşi timp, de a ierta şi de a acuza, singularizându‑se 
sub atâtea aspecte. Cruditatea tatălui, şi el o figură 
complexă, e de altă natură; principala lui preocupare 
e să‑şi terorizeze religios copiii şi soţia, propovăduind 
zilnic sloganuri iehoviste. Mama Teribilă şi Tatăl Cumplit 
sunt solidari în procesul de mutilare reciprocă, dar şi a 
propriilor copii, absentând afectiv din viaţa acestora. Mica  
se opune cu încăpăţânare soţului şi religiei acestuia, fără 
a avea însă o motivaţie de ordin religios. Din contră, Mama 
transferă eşecul sentimental în plan religios; Tabita îl 
respinge într‑un mod logic, punându‑i la îndoială temerile 
şi argumentele; fratele acesteia oscilează între cei doi poli, 
pentru a opta, într‑un final, să devină iehovist, opţiune cu 
consecinţe nefaste asupra viitorului său. Părinţii capătă 

atribute mitologice, 
de aceea numele lor sunt notate cu 

majusculă în text: „arăta uneori ca o Zeiţă Mamă, 
spurcând lumea cu arhaica ei mânie aflată dincolo de 
înţelegerea unui muritor de rând”.

Supuşi traumelor şi atrocităţilor de ordin afectiv, 
ce dau un ton grav scrierii, copiii învaţă de mici că nu 
li se cuvine nimic altceva decât ce rămâne de la alţii, 
că sunt vinovaţi pentru orice, inclusiv pentru boli, că 

un gest de afecţiune e un miracol, o revelaţie şi trebuie 
răsplătit cu recunoştinţă permanentă. Absenţa iubirii şi 
a comunicării, continua agresiune sufletească sunt cu 
atât mai înduioşătoare cu cât sunt răsplătite de copii cu 
o dragoste necondiţionată şi afecţiune neîncetată, dar şi 
cu o căutare continuă a oricăror semne de duioşie din 
partea persoanelor din jurul lor; astfel, Tabita caută 
neîncetat momentele de comunicare nonverbală cu Moşul 
Martei,  păstrează cu sfinţenie amintirea momentelor în 
care îi citea Mamei sau cel în care a primit un buchet 
de flori de la tatăl ei. Pentru ei, zâmbetele sunt rare. 
Trăirile se augmentează, ca în scena autopsiei: „Întâi i‑au 
crestat capul. Şi‑apoi craniul, cu fierăstrăul. [...] Când 
[...] i‑au dat la o parte pielea feţei, faţa lui a reînviat, 
miraculos şi monstruos, pentru câteva clipe. [...] eu am 
fost martorul acestei pseudoînsufleţiri monstruoase. Era 
o după‑amiază luminoasă, numai miere şi aur, cerul înalt 
şi albastru deschis precum cicoarea, luni, 2 septembrie 
1974” (p. 213).

Pasajele de un realism aproape magic alternează 
cu cronicile unor credinţe păgâne: „Trei nopţi la rând, 
flăcărui palide, mari cât palma, s‑au învârtit în jurul 

casei lor, dansând prin 
aer, iar în prima sâmbătă, 
pe la ojină, unchiu’ a pus 
banii pe pervazul ferestrei. 
[...] a venit un vârtecuş de 
vânt [...] Şi duşi au fost” (p. 
122) şi cu fragmente de un 
lirism profund şi înduioşetor 
în care analizează gamele 
durerii: „Nu vorbeau între ei, 
nu mâncau împreună, dar se 
culcau împreună, în acelaşi 
pat. Era înspăimântător. [...] 
Era războiul zilei celei mari 

de dinaintea scufundării pentru vecie a lumii acesteia. 
[...] Era crâncenul război al sfârşitului, Armaghedonul cel 
adevărat de pe Câmpia Armaghedonului. Şi trecea chiar 
prin mijlocul casei noastre” (p.150).

Evocând realist Cutca, Marta Petreu uzitează de 
o mulţime de regionalisme (conopei, buiac, cohia mică, 
laibăr etc.), pentru a‑ţi localiza scrierea. Autoarea lasă în 
urmă tradiţia romanelor ţărăneşti şi înlocuieşte peisajele 
bucolice ale lui Marin Preda sau Liviu Rebreanu, 
dar şi mioriticul blagian cu un imaginar apocaliptic, 
proiectat atât în planul descrierilor de peisaj, cât şi 
în cadrul relaţiilor familiale, în care familiaritatea cu 
moartea e sentimentul de graţie şi lumea stă sub 
popriul blestem. În paginile cărţii se întrevăd atât 
abilităţile prozatoarei, cât şi cele ale eseistei Marta 
Petreu. Ea dă dovadă de dexteritate în interiorul 
genului prozastic, abordând un stil concentrat 
şi grav, ce abundă în metafore şi simboluri, dar 
căruia îi lipseşte, într‑o manieră logică, umorul şi 
autoironia ludică. Fluxul narativ este cursiv, chiar 
dacă retrospectivele sunt arborescente datorită 
acumulării de detalii. Toate atributele eseistei 
sunt transferate în roman, talentul detectivistic 
şi uşurinţa cu care mânuieşte fondul aluziv 
o ajută să desprindă, strat cu strat, rănile cu 
sadism şi masochism,  precizia inciziilor şi a 
ecorşeelor textuale scoate la iveală morbidul 
din interiorul romanului. Autoarea se foloseşte 
cu abilitate de cunoştinţele sale religioase 
şi de cele de psihanaliză pentru a jongla cu 
simboluri creştine şi interpretări freudiene. 
Romanul este o simfonie a suferinţei, în care 
autoarea descompune sentimentele într-o 
confesiune de o obsedantă circularitate, 
ermetică, închisă, confesiune ce schiţează 
apocalipsa spirituală a unei familii: „Prea 
târziu, după o mare suferinţă, când nu 
mai eşti aproape nimic, ajungi să‑i iubeşti 
pe‑ai tăi exact aşa cum sunt ei. Cum au 
fost. Cu Apocalipsa şi blestemele lor 
cu tot. Şi e târziu. Şi‑atunci ai vrea ca 
Dumnezeu să existe, şi viaţa de Apoi să 
existe, de‑asemenea, numai să poţi să‑i 
mai întâlneşti şi să le spui, chiar şi cu 
preţul de a muri, că‑i iubeşti exact aşa 
cum sunt ei. Cum au fost“ (p. 321‑322).

Excepţional stilistic, romanul nu este al unei 
intrigi, ci al unei existenţe. Bildungsromanul urmăreşte 
şi o lume răzbunătoare, contondentă mental, moral şi 
religios. Când a câştigat premiul „României Literare“ 
pentru Cartea anului 2011, Marta Petreu a declarat 
despre volumul său: „Am scris repede această carte, în 
vreo 42 de zile. Am scris‑o pentru că am vrut ca oamenii 
despre care vorbesc în carte să primească din partea 
mea cantitatea de nemurire pe care pot eu să le‑o dau 
plasându‑i pe cerul literaturii române”. A reuşit pe deplin.

DANS PE SÂRMĂ
Nicoleta Simionescu
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Ca o „parte dintr‑un întreg”, Mircea Dinutz 
scrie consecvent despre scriitorii vrânceni, 
într-un amplu proiect de a contura identitatea 

literară a „Ţării Vrancei”, înscrisă într‑o „geografie 
literară”  românească.  Uniunea Scriitorilor din România, 
vizavi de Filialele sale, ar trebui să funcţioneze după un 
motto similar principiului Uniunii Europene, „unitate în 
diversitate”, ori mai bine, viţeversa, vorba lu’ nenea Iancu, 
„diversitate în unitate”. Altfel, Uniunea ar fi insipidă, 
inodoră, incoloră fără miresme maramureşene, dobrogene, 
bănăţene, vrâncene etc. Dar, aşa cum e: mondializare 
frenetică printr‑o aseptică limbă globalizatoare, uitând 
de suculenţa vorbei „ca la mama acasă”, într‑un 
cosmopolitism perdant, la fel şi aici, rămâne ca „bastonaş 
cancerigen” un centralism supersuficient sieşi păgubos. 
E un veşnic măr al discordiei prejudecata că la centru 
ar fi isprăvnicia unde se împart talanţii talentelor, după 
regulile unui comerţ mai mult sau mai puţin ilicit. 
Astfel că, atunci când scrii despre „oamenii locului”, eşti 
perceput „scriitor zonal” (de parcă Bucureştiul n‑ar fi tot 
o zonă a ţării).

Zona Vrancei are tradiţie istorică şi e firesc să aibă 
identitatea bine conturată şi pe plan literar (viitoarea 
sistematizare băsesciană se pare că va nivela iar, ca 
tăvălugul, istoria, centrul s‑ar muta cu spiritul său de la 
Focşani la Constanţa, acolo va fi să fie capul dragonului). 
Până atunci, miresmele vrâncene se mai degustă chiar 
din vatra părintească (şi nu semipreparate de fastfood), 
pentru că fiecare Filială are orgoliul ei şi vrea să‑şi scrie 
un fel de Letopiseţ propriu al Ţării, să nu aştepte Hronic de 
la centru, ori topirea a toate pe Wikipedia ori pe Facebook. 

Mircea Dinutz, împreună cu Alexandru 
Deşliu, atunci redactorul‑şef al revistei „Pro 
Saeculum”, au început în 2005 un proiect 

amplu, ca o aventură renascentistă, seria „Scriitori 
vrânceni contemporani”, de scriere a unui Hronic al 
Vrancei culturale. Al. Deşliu, învins de boală, a trebuit 
să moară puţin. În 2008, Mircea Dinutz  a preluat 
conducerea revistei „Pro Saeculum”, într‑un gest 
de fidelitate faţă de marele prieten şi tovarăş de 
drum, continuând spiritul echilibrat, echidistant, de 
apreciată ţinută intelectuală al revistei. 

Cuvântul de început, completat cu o postfaţă 
semnată tot de autor, Singur printre scriitori, creionează 
rotund conturul acestei cărţi. Preîntâmpină, aici, orice 
observaţii posibile privind demersul său, cum ar fi faţeta 
de dicţionar – dat fiind faptul că pe o pagina de la finele 
secvenţelor există o mini‑fişă de dicţionar a scriitorului 
analizat, cu opere, referinţe critice (cu riscul, e drept, 
în selecţia foarte restrânsă, să se creadă de către cei 
neavizaţi că doar atât e cel mai important). 

Ideea unui dicţionar e foarte generoasă, dar şi foarte 
angajantă. Asumată de unul singur, ar implica o muncă 
imensă pentru un singur critic, imposibilă în vremurile 
actuale, mai ales la o vârstă trecută de a doua tinereţe! 
Un impediment subiectiv ar fi şi valul de contestaţii ce 
sigur s‑ar fi stârnit în conglomeratul literar vrâncean. 
Anticipând obiecţiile posibile, ca o contracarare, 
configurează sumarul unui astfel de dicţionar ideal: 
ar fi început cu Varlaam din Baloteştii Vrancei; n‑ar fi 
omis numele mari cu filiaţii vrâncene, afirmaţi în altă 
parte (Irina Mavrodin, Corneliu Ştefanache, Constantin 
Coroiu), ori alte nume locale necuprinse acum (Virgil 
Panait, Gheorghe Mocanu, Corneliu Fotea ş.a.) 

Coordonatele unei atitudini oneste faţă de fenomenul 
literar implică şi o dezavuare de bun‑simţ a celor cu pretenţii 
de sinteze şi ierarhizări „pentru totdeauna”: în condiţiile 
avalanşei de cărţi apărute, multe rămase necitite, chiar 
numai în Vrancea, darămite în toată ţara, oricâtă lectură, 
talent şi intuiţie ar avea, un critic ori istoric literar nu 
mai poate birui în astfel de demersuri categorice. O astfel 
de sinteză ar părea ţanţoşă şi ambiţioasă, severă şi acră. 
În acest context, e punctarea distincţiei orgoliu/vanitate: 
provincia dă o replică necesară ca o expresie a orgoliului 
creator autohton, orgoliul ca o armă de apărare a valorii 
personale, contra autosuficienţei vanitoase de la centru.

Centrul nu cuprinde în câmpul vizual lateralele 
zonale, care sunt minimalizate aprioric, prin simplul 
cuvânt stigmatizator „provincie”. A fi în provincie 
înseamnă a‑ţi duce crucea, însingurat şi singuratic, 
dar mândru, scrisul ca o penitenţă şi nu ca o împlinire 
glorioasă, profitabilă. Poate că aceasta e, de fapt, o 
nedreptate amară legiferată de vremi şi vremuri (iată un 

exemplu – Mircea Ivănescu, cel propus pentru premiul 
Nobel în 1999, retras din viaţa literară de la Bucureşti, 
într‑un Sibiu al provinciei totuşi, şi‑a trăit ultimii ani în 
cvasiuitare şi a avut, nemeritat, o înmormântare la care 
n-au participat mai mult de 30 de persoane, în timp ce 
un A. Păunescu, vip al vieţii bucureştene, a avut parte de 
onoruri militare).

&

Receptarea volumului Scriitori vrânceni de ieri 
şi de azi nu trebuie să se facă de la titlu la 
texte (care ar fi presupus, aprioric, un criteriu 

anume în demersul scrierii, implicând aceeaşi modalitate 
şi măsură de tratare), ci invers: din sutele de articole, a 
format un grupaj de texte care au indus acest titlu ilustrativ 
pentru „partea din întreg”, ca o panglică tricoloră a zonei, 
unificatoare şi edificatoare a unei identităţi. Scriitorii 
sunt trataţi cu măsuri diferite, după cum au fost scrise 
articolele, disparat în timp. Unele sunt mai detaliate, 
altele mai sumare, analitice ori de sinteză, unele sunt de 
critică, altele eseistice ori profiluri istorico‑literare, după 
conjunctura scrierii. Aşa că sunt superflue posibilele 
acuze şi, la fel, explicaţiile din prefaţă, privind lipsa sau 
prezenţa unora sau altora, tocmai pentru că intenţia nu 
a fost de a realiza un compendium al scriitorilor vrânceni, 
ci o miscelanee de autor preponderent legat de scriitori 
vrânceni.

Titlul fiecărui grupaj de texte e ca „nod şi semn”, 
indicând ideea definitorie pentru personalitatea artistică 
prezentată, ca ipoteză de lucru, ce va fi demonstrată 
tacticos, demontând, prin această cheie de interpretare, 
structura textelor analizate, şi recompunând‑o drept 
concluzie –„quod erat demonstrandum”: Florinel Agafiţei 
– un orientalist la Focşani, Florin Paraschiv – un eseist 
bine temperat, Ion Panait – poetul „melancoliilor fantaste” 
ş.a.m.d.

Scriitorii de ieri sunt D. Zamfirescu şi G.M. 
Vlădescu, născuţi în secolul 19. La primul 
scriitor sunt articole analitice de critică 

literară, la al doilea e vorba de un profil istorico‑literar. 
De fapt, scriitorii sunt inseraţi în carte în ordine 
alfabetică (opţiune inofensivă, armură şi scut, excluzând 
vreo cronologizare de istorie literară ori vreo ierarhizare 
valorică de critică literară. Cele trei ipostaze alese pentru 
analiză ale romancierului D. Zamfirescu sunt Viaţa la ţară,  
Lydda şi Anna. Notând că, în general, „scriitorul român 
a avut permanent nostalgia clasicismului”, indiferent de 
exprimarea artistică, M. Dinutz face un excurs în istoricul 
receptării critice a scriitorului studiat, pro şi contra, în 
special în reliefarea clasicismului său. Creaţiile probează 
„clasicismul său structural”, afirmat dintr‑o „predispoziţie 
naturală spre seninătate, spre o artă calmă şi echilibrată”. 
Se opreşte asupra romanului Lydda, pentru că îl consideră 
un roman încă necunoscut, insuficient valorificat. Dacă 
Mircea Popa considera victoria Lyddei ca „un triumf al 
vieţii”, Mircea Dinutz vine cu un amendament, înţelegând 
cartea ca „un veritabil triumf al literaturii”. 

&

Deşi în prefaţă o menţionează pe Irina 
Mavrodin printre cei omişi, în secvenţa 
„Alexandru Deşliu – la ceas de taină cu Irina 

Mavrodin”, cu subtitlul „O personalitate sub semnul iubirii 
de oameni”, se raportează, de fapt, la Irina Mavrodin 
(cartea analizată fiind „Irina Mavrodin. Convorbiri cu 
Alexandru Deşliu”,cea mai bună din proiectul lui Al. 
Deşliu cu astfel de convorbiri gen „Povestea vieţii mele”). 
Irina Mavrodin e traducătoarea prin excelenţă din Proust, 
poetă, universitară, profesoară de vocaţie, eseistă de 
referinţă în hermeneutica poeticii şi poieticii etc. (nume 
care, în mod paradoxal, nu apare în „Istoria critică…” a 
lui Manolescu!). Prin profesionalismul său jurnalistic, Al. 
Deşliu a provocat‑o la confesiuni totale, „într‑un document 
sufletesc de vibrândă autenticitate”, de înţelegere a unei 
epoci vitrege „în care încercau să supravieţuiască oamenii 
ce credeau încă în setul de valori tradiţionale: credinţa, 
iubirea, demnitatea, cinstea, munca, toleranţa”. M. Dinutz 
scrie convingător despre aceste crezuri, pentru că se 
regăseşte în opţiunile de apărare a acestor valori, aşa 
cum se regăseşte şi în deziluzia autoarei privind trăirea 
în lumea actuală a veleitarilor. Interviurile realizate de 
Al. Deşliu savuroase şi incitante, asimilând mijloacele 
gazetăreşti cu cele beletristice, se înscriu într-un program 

foarte ambiţios al autorului, de recuperare şi valorificare 
a personalităţilor de onoare ale meleagurilor vrâncene: 
Leopoldina Bălănuţă, Emanoil Petruţ, Irina Mavrodin… 
Se subliniază meritul de fondator al revistei „Saeculum”, 
calitatea de biograf pasionat, riguros documentat, 
portretist de talent, dotat cu o autentică şi vibrantă 
cultură a dialogului.

În mod firesc, M. Dinutz alocă multe pagini lui 
Liviu Ioan Stoiciu, pentru care are o preţuire totală 
(poate de aceea, uneori, unele fraze, fără intenţie, sunt 
uşor encomiastice). În cazul lui LIS caracteristică e 
„insurgenţa ca stare de spirit” şi‑n această cheie de 
decodare îi analizează opera. După o caracterizare 
globală, sub auspiciile premiilor şi criticilor, urmăreşte 
punctual argumentativ traiectoria lirică: „cărţile sale 
propun natura unui perpetuu revoltat împotriva limitelor 
de orice fel”.  Veşnicul iritat, polemic, însingurat orgolios, 
moralist e continuu implicat în viaţa publică prin ochiul 
critic totdeauna „învegheat”, pandant la ochiul poetic, 
neliniştit, sub semnul întrebărilor (L. Ulici îl desemnase 
drept cel mai interogativ poet român). În prima etapă, 
e un  sentimental lucid, cu o donquijotescă dorinţă de 
regenerare morală.  Treptat, naivitatea Cavalerului 
de la Mancha se converteşte în cinism, iar, în final, în 
revoltă obosită, pamflet arghezian  inutil, cu  sentimentul 
zădărniciei, într‑un  disconfort social, politic şi psihic, 
într‑o lume ca un bâlci macabru. Acesta este al doilea LIS, 
de după ’89, pe care Mircea Dinutz la fel îl deconstruieşte 
şi reconstruieşte prin analiza volumelor, până la volumul 
„Pe prag (Vale‑Deal)”, 2010, unde apare o detaşare de 
sine, sentimentul de inutilitate, în  poeme rechizitoriu. La 
exasperarea cioraniană, se adaugă amara ironie stoiciană. 
Singura redută rămâne creaţia ca act de exorcizare a 
răului, într‑o lume a valorilor răsturnate (opinii în care 
criticul, empatic, se regăseşte complet). 

Volumul lui Mircea Dinutz cuprinde o selecţie 
personală de autori, dar cu responsabilitatea 
şi mândria cuvântului scris, cu conştiinţa 

împăcată că a scris cinstit, drept şi corect faţă de sine 
şi faţă de ceilalţi, o carte de care, mărturiseşte, „sper să 
nu‑mi fie ruşine cu ea vreodată”. E o lucrare sub semnul 
onestităţii unui cronicar neutru, din convingerea că a 
fost imparţial, fără abordări umorale: „eu nu mi‑am făcut 
decât datoria: am citit, am reflectat şi am scris!”. E o carte 
de referinţă prin pertinenţa analizelor, cu siguranţa 
profesionistului, în virtutea unei formaţii critice de‑a 
lungul timpului, prin lectura a mii de pagini.
_______________

*  Mircea Dinutz: Scriitori vrânceni de ieri şi de azi, 
Editura Zigotto, Galaţi, 2011.

Mircea Dinutz şi desantul vrâncean*

Maria Niţu
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Iubita mea din vis, hulubăreasa,
Crescuse toamna îngeri prin lucarne
Hrănindu‑i drăgăstoasă cu melasa 
Dulceag‑amară a dorului de carne

Îi învăţa să zboare  printre zmeie
Legaţi de brăcinarele firave
Cu sfori meşteşugite‑n curcubeie
Iar ei pluteau, năluci peste ostroave

La‑ndemnul ei mă spionau din ceruri 
Prin nişte mari lunete caraghioase
Dându‑i apoi nevrutele‑adevăruri
Traduse înadins în limbi mieroase

Se deghizau în sferice baloane
Şi‑n dirijabile din piei de oaie
Ascunse printre nori, în avioane
Ori în lăstuni prevestitori de ploaie

La rândul meu mă deghizam în mine
Un fel de eu cu altă‑nfăţişare
Umblând nestingherit, golit de sine
Prin loboda regatului, călare

Ei mă credeau cuvânt, vacarm, rostire
Desenator de umbră pe trotuare
Recitator de ode de iubire
Nu taină neîntrupată, arătare

Au scris raportul cu cerneluri oarbe
Şi l‑au depus stăpânei în batistă
La un ospăţ udat din plin cu şarbe,
Era‑ncheiat : „De fapt, el nu există !”

*
Nu era chiar niciun secret, 
ştiam că mă iubeşte doar pentru că nu sunt întreg şi 
ca să‑mi poată adăuga a treia mănă sau mai ştiu eu 
ce,
aşadar numai ca sa fiu aşa cum mă vedea ea,
nu o dată m‑am trezit dimineaţa altfel decât mă 
culcasem
cu o aripă de fluture lipită stângaci pe umărul dezgolit 
de furtuna din zori, 
cu tatuaje facute cu pixul sau doar cu ochiul ei drept,
mi‑a desenat încă o inimă, un catarg cu velele rupte,
într‑o seară, făcând pe filozoafa, lucru ce‑i dădea un 
aer fermecător de caraghios, 
după ce mi‑a aruncat aiureala „eşti exponentul unei 
lumi fără păcat aflată sub dictatura iubirii”
la lumina unor lumânări de tort a pus la cale un soi 
de ceremonie de sanctificatare 
ori, mai degrabă, de nesanctificare, 
alăturând numelui meu pe acela de Nietzcheanul, 
ca Tesviteanul bunăoară, 
astfel că în toate calendarele cu nesfinţi veţi da de 
mine astfel,
nu era atât de fraieră încât să nu‑şi dea seama că nu 
sunt eu însumi, ci doar căutarea, de aceea ea îmi şi 
zicea „alteritatea ta”
 „sunt ceea ce scriu”, am recunoscut, „aşa că las‑o 
baltă cu declaraţiile tale de dragoste,
pietrele amfiteatrului, obloanele prăvăliilor, 
macadamul, 
toate le ştiu pe de rost şi le declamă fornăitor,
iar tu mă minţi spunându‑mi că e ecoul” [...]

*

Ce‑o să găsiţi în 
îngeri ?...

Ce‑o să găsiţi în îngeri dacă‑i tăiaţi pe pântec
În prapurele fine de fluture vreun cântec,
Busole, altimetre, în neorânduială
Hărţi şterse, planigloburi, o carte de morală
Scrisă‑ntr‑o limbă veche necunoscută vouă,
Dresori de coţofene, un storcător de rouă,
Încercănate sticle de telescoape, goarne,
Care vestesc căderea în lume peste carne,
Cu grafice de pază lungi suluri de hârtie,
Un manual de scrimă şi altul de trezvie
Arome‑amestecate de smirnă şi tămâie,
De kerosen, de ceară nearsă, o căţuie,
Lanterne, un opaiţ, oglinzi răstălmăcinde

Asemeni unor bârfe şi flamuri unduinde
Stau toate‑mprăştiate ca‑ntr‑o burtoasă cală 
A unei caravele, tăiaţi fără sfială
Gândindu‑vă că şişul ce‑l mânuiţi despică 
Doar lilieci netrupeşi şi metafizici, clică 
De rele zburătoare, un stol de aşi de pică…

*
Eu sunt toţi oamenii din toate timpurile şi din toate 
ţările
din toate caleştile şi din toate gările
aşadar sunt un fel de personaj colectiv
botezat fără vrere cu‑n prenume fictiv
când vorbesc, vorbesc îngereşte şi‑n cor
despre naufragii, despre nimic, despre dor
şi tropotesc asemenea unei armate uriaşe 
mărşăluind prin cetăţi, prin livezi, prin oraşe
de aceea îmi e şi aşa de greu să mă ascund 
chiar dacă mă prefac deseori şi mă cufund
în lanul de gânduri, lăsându‑mi afară ca un steag 
periscopul
mincinos ca o cutră, miopul
ea îmi spunea mereu cu vocea scăzută
catifelată, tremurătoare, pierdută
„am văzut ochii ăştia într‑o minunată litografie 
cu miros muced şi acru de prăvălie
era din secolul al şaişpelea
şi am înnebunit de‑a binelea”
avea dreptate, erau ai lui Vespucci,
parcă‑l aud târşâindu‑şi pe covertă papucii
de altfel m‑au părăsit toate iubitele văzând cât de 
mulţi sunt
speriate de moarte, neştiind cât pământ
ar fi trebuit nebuneşte şi cătă vreme să sape
tot pământul, pesemne, de pol la alt pol, să mă‑
ngroape…

Toată viaţa m‑ai cioplit
Doamne
pentru ca sufletul meu
să şi cânte
precum pianul cerurilor
desăvârşit
2 ianuarie 2012 

*
Ochii tăi mari
lunecoşi
albăstrii
m-au privit în adânc
şi am simţit
recunoaşterea lor
până‑n ultima fibră
a fiinţei mele
5 mai 2012 (ziua a doua a lui Oreste, nepotul meu)

*
Neliniştea Apocalipsei
înainte de atac
ni se transmite şi nouă
muritorilor de rând
în fiecare zi
am avut îndoieli
dar ne‑am agăţat
de lumina îngerească
şi ne‑am lăsat purtaţi de vânt
precum fuioarele de apă
pe întinsul cerului
doar ochii uriaşi
ai noilor vniţi
mai au în ei
speranţa cea făr de început
mai vie decât pulsarii
mai puternică decât
chiar universul
7 mai 2012

*
Oriunde mă îndrept
simt că prin mine
trec firele norilor
celor ascunzători
de îngeri
 ochii mei uscaţi

încep să zărească
urechile mele huruitoare
şi ţiuitoare
încep să se limpezească
durerile din stânga
care străbat coloana
pentru a se aşeza mai bine
pe piciorul drept
cu un cârlig răsturnat
încep să se potolească
de parcă am luat
ierburi de leac potrivite
gândurile mele zornăitoare
dispar ca-ntr-o magie
de când am aflat
că cineva foarte însemnat
se va gândi la mine
din când în când
mai ales atunci
când  fi voi
un fir de nour
aducător de îngeri nevăzuţi
proteguitori
fără măsură de buni
în jertfelnica lor nemurire
8 mai 2012

*
Boboceii de raţă sălbatică
mă fascinează 
ca un spectacol de balet
firele de iarbă străbătute
de lumina crepusculară
parfumul florilor
purtat de vânt
îmi dau lecţii de nepreţuit
abia de‑ţi aminteşti
ziua de ieri
n‑aştepţi deloc
vreun fel de răsplată
alergi acasă
cu inima plină
gata mereu să se oprească detot
dintr‑o mare şi unică vină
a uitat măsura
lucrurilor văzute şi
a celor nevăzute
15 mai 2012

rugăciunea 
cadillac

şefu, din america vecinul de la a treia casă din 
dreapta 
şi‑a adus un cadillac lincoln v 8 alb, 
lung cât rugăciunea unei călugăriţe ex‑traseistă, 
îl spală, dă cu aspiratorul pe mocheta maro dintre 
scaunele de piele şi râsetele 
copiilor lui se întorc ca şi 
ecoul dinspre ţeava de eşapament spre bot. 
şefu, omul s‑a rupt în construcţii, n‑a furat, 
de ce l‑ai priponit de‑o asemenea soartă? 
şefu, omul nici n‑are cum să întoarcă 
in îngustimea străzilor, unele neasfaltate; 
e crunt, iar la tv‑ul din maşină nu‑i intră posturile 
cu muzică populară. 
şefu, omul îşi admiră cadilacul din buda dintre peri 
tot mai trist, fă ceva, te rog, o să se îmbolnăvească. 
nu‑l lăsa să‑şi transforme visul în taxi, 
pruncii nu i‑au gustat o îngheţată oho de când. 
ce vină are că e ţanţoş ca tot românul? 
a avut şi el o doagă, nu‑l flitui. 
nu‑ţi cer să asfaltezi pretutindeni, 
ca să nu scrâşnească roţile pe driblură. 
şefu, dacă nu l‑ai îndesat cu minte, dă‑i 
măcar bani de benzină sau 
dacă nu crezi că‑s impertinent 
mai repede urcă românia în cadillac şi trimite‑o în 
lume.

Mihail Soare

Lidia Lazu

Alexandru 
Petria 
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Dolar! Cu ce nume ciudat l‑au blagoslovit părinţii, 
care mai apoi l‑au abandonat, sau  l‑au pierdut pur şi 
simplu, din neglijenţă, pe străzile unui oraş oarecare, se 
crede că nici nu era măcar urbea lor ci una de tranzit, 
de vagabondaj, de căpătuială, poate că au fost surprinşi 
furând şi au rupt‑o la fugă lăsând copilul în urmă dar 
nu l‑au mai găsit atunci când, crezând că li se pierduse 
urma, au revenit, căutându‑l, încercând să‑l recupereze 
pe Dolar, băieţelul de doi‑trei anişori care, speriat, desigur, 
pornise şi el să‑şi caute părinţii, rătăcind prin cotloanele 
curţilor sau pe străzi  necunoscute, rotindu‑şi ochii mari 
în dreapta şi‑n stânga, plângând, până când un binevoitor 
l‑a dus la poliţie. Nu s‑a putut scoate mai nimic de la el, 
nu l‑a revendicat nimeni, astfel încât a fost încredinţat 
unei case de copii. Ştia  bine că numele lui e Dolar şi 
protesta vehement ori de câte ori  oamenii încercau să‑l 
numească altfel. Dolar şi mai cum? Nu ştiu, bre, susţinea 
puştiul cu ten măsliniu şi ochi negri în care se citea 
isteţime ca de mic animal, teamă, dorinţă de a pricepe 
rosturile lumii în care se afla şi câte altele, căci privirea lui 
atrăgea prin expresivitate. Dacă cei din preajmă făceau 
un gest mai brusc şi mai neaşteptat, se ferea şi ducea 
mânuţele la faţă ca pentru a se apăra, a para o lovitură, 
semn că fusese bătut şi încă de repetate ori. Cel puţin aşa 
interpretase doamna psiholog care, în virtutea atribuţiilor 
profesionale, încercase să‑l caracterizeze. Oricum, s‑a 
stabilit să nu suferea de debilitate mintală. Desigur, i 
s‑a confecţionat o identitate, cu acte în regulă, cu dată 
de naştere aproximativă, păstrându‑i‑se numele mic 
de Dolar, inconfundabil, în speranţa că cineva, părinţii 
sau o rudă se va interesa de copilul pierdut şi va încerca 
să‑l recupereze. Se presupune că părinţii unui astfel de 
copil nu obişnuiau să se adreseze autorităţilor, de care 
mai curând se fereau instinctiv, şi, desigur, nu erau în 
stare să compună o cerere, să completeze un formular 
sau nici chiar să se iscălească. Rămâne un mister cum 
astfel de oameni reuşeau, în toate timpurile, să treacă 
dintr‑o ţară în alta, eludând controalele de la frontieră. Pe 
unde? Cum? Dar, toate acestea sunt doar presupuneri, 
deocamdată Dolar era îmbăiat, săpunit bine, se obişnuise 
curând şi cu asta, îmbrăcat cu lenjerie curată, învăţase 
să se spele singur pe dinţi, să aibe grijă de lucruşoarele 
lui, de pătuţ, să se descurce singur la masă, pe scurt, 
dobândise o independenţă la care copiii dădăciţi cu 
insistenţă de părinţi, obicei înrădăcinat în familiile de 
români, ajung foarte târziu. Cu unele scăpări, mai curând 
din cauza vioiciunii decât din spirit de opoziţie, se poate 
spune că Dolar se încadrase în normele de disciplină ale 
colectivităţii de adopţie.

Nu peste multă vreme, micuţa colonie de copii 
întreţinuţi pe socoteala statului ajunse să petreacă un 
sejur la munte, într‑o pensiune‑hotel‑cabană ţinută de 
soţii Victor şi Ica Trufaş, la Lacu Roşu. Cei doi deveniră 
foarte curând „mama Ica” şi „tata Victor”. Avuseseră şi 
ei tragedia lor, pe care o lăsăm însă în afara povestirii. 
Mama Ica le pregătea tot felul de bunătăţi, îi lua în 
preajmă şi le citea poveşti, mai cu seamă celor mai micuţi, 
cum era şi Dolar, uneori îl ţinea pe genunchi, iar Dolar 
îşi lipea căpşorul de ea şi parcă nici nu sufla până ce nu 
se termina povestea, învăţase pe de rost pasajele care, 
desigur, se repetau, căci varietatea poveştilor nu era prea 
mare. Copiilor le place însă să li se spună aceiaşi şi aceiaşi 
poveste, abia când sunt mai măricei încep să vrea mereu 
altceva. Mama Ica avea însă mulţime de treburi, nu prea 
avea timp de poveşti, dar Dolar avea cum să‑şi petreacă 
timpul  deoarece se împrietenise (şi încă ce prietenie!) cu 
King, un ciobănesc german din cei mari, cu un cap de 
lup ce  părea, şi chiar era, supradimensionat, te putea 
speria la prima vedere. Pe lângă uriaşul King, copilul 
care îl lua de după gât şi îşi lipea obrazul de el, părea şi 
mai plăpând. La rândul său, King îl adoptase, îl căuta, 
îl lingea pe obraz şi dădea vesel din coadă ori de câte ori 
erau împreună. Marele King şi Dolar îşi arătau aceiaşi 
afecţiune reciprocă şi evitau apropierea altor copii sau a 
căţeluşei pe care Dolar nici nu ştia dealtfel cum o chiamă 
iar King nu o prea suferea prin preajmă. 

Când mama Ica le citea ceva copiilor, pe pajiştea 
din faţa pensiunii, King se aşeza pe coadă sau pe burtă, 
cât mai aproape de Dolar, nemişcat, ascultând şi el, cu 
interes parcă, depănarea poveştii pe care puteai crede că 
o înţelege. 

Într‑o bună zi, toată lumea s‑a alarmat de dispariţia 
lui Dolar, care, după masa de prânz trebuia să se afle 
în patul său, dar ia‑l de unde nu‑i! Educatoarea, care 
avea responsabilitatea copiilor, era chiar speriată de‑a 
binelea. Doamne, doar n‑o fi căzut în lac, malul, destul 
de abrupt, era  atât de aproape... Mama Ica ştia că în 
Lacu Roşu dispăruseră oameni, exista chiar o legendă, 
cu o fată frumoasă răpită de un haiduc, un gând rău 
îi împungea inima. Unde putea fi băieţelul? Dar King, 

marele lui prieten, unde era? King stătea în cuşca lui, 
întins pe o parte, cu o labă scoasă în afară şi cu capul 
său enorm, ca de leu, sprijinit pe labă, chiar pe pragul 
intrării. Dolar, ghemuit în cuşca dealtfel încăpătoare, 
dormea fericit cu capul pe burta câinelui care‑i veghea 
somnul. Cu siguranţă, oricine s‑ar fi apropiat de Dolar cu 
intenţii percepute drept neprietenoase ar fi trezit reacţia 
lui King care, atunci când mârâia arătându‑si colţii şi 
zburlindu‑şi coama devenea destul de înspăimântător la 
vedere, oricum, era bine să te fereşti de el în asemenea 
momente, chiar dacă altfel era un câine prietenos. Nimeni 
nu s‑a putut apropia de cuşca lui King spre a‑l scoate pe 
copil de acolo. King, arătându‑şi colţii, exprima o opoziţie 
făţişă. Abia după ce Dolar şi‑a făcut porţia de somn, cei 
doi au ieşit afară, pe iarbă şi au început să se joace. Şi ce 
joacă! Copilul alerga, îl striga, King se rotea în jurul lui, 
i se aşeza la picioare, aştepta să fie mângâiat, pe scurt, 
erau fericiţi cum nu se mai poate. 

La masă, Dolar punea deoparte, cu fereală, o bucăţică 
de carne din porţia sa, o şterpelea din farfurie fără ca 
nimeni să bage de seamă, o strecura în buzunarul bluzei 
urmând să i‑o ducă lui King, care, desigur, îl aştepta. Nu 
că n‑ar fi avut destul. King, mascota pensiunii, filmat 
şi fotografiat de toţi turiştii, era destul de răsfăţat cu ce 
rămânea de la bucătărie, dar bucăţica adusă de Dolar era 
un deliciu aparte, nu se putea compara cu nimic. 

Cea mai fericită zi a lui Dolar a fost aceea în care 
s‑a sărbătorit „ziua lui de naştere” aşa cum era aceasta 
figurată în actele care‑i consemnau identitatea. Potrivit 
documentelor, împlinise trei ani, deşi, probabil, se apropia 
de patru. Mama Ica i‑a făcut un tort, Dolar a suflat în 
cele trei lumânări, cu toţii i‑au cântat „Mulţi ani trăiască!” 
Doamne, ce fericire pe el, copilul nimănui, să se afle în 
centrul atenţiei! Mulţi ani trăiască! King a primit şi el, 
desigur, o bucăţică de tort, pe care a acceptat‑o chiar dacă 
ar fi preferat un zgârci sau un os. Dolar era întradevăr 
fericit. Şi King, care percepea orice nuanţă de bucurie sau 
îngrijorare de‑a prietenului său, era, deasemenea, fericit.

Atunci când vorbim despre... ne ferim să‑i spunem 
pe nume, nu vrem să recunoaştem că suntem, întradevăr 
fericiţi. În acea  scurtă vacanţă au fost fericiţi cu toţii: 
copiii, dar mai cu seamă Dolar care avea în plus un mare 
prieten şi încă numai al lui, pe King, mama Ica şi tata 
Victor, cum îi numeau toţi copiii, precum şi marele King, 
cu toţii trăiau din plin sentimentul acesta care te umple 
pe dinăuntru şi te face să iradiezi, uneori eruptiv, în afară. 
Cu toţii formau o mare familie, toţi erau plini de bucurie, 
zâmbet, veselie, râs şi dragoste, toate acestea la un loc, 
amestecate, topite într‑o singură trăire cu totul specială 
care nu poate purta un alt nume decât cuvântul acesta 
evitat din teama de nu se destrăma, de a nu pieri ca un 
curcubeu după ploaie. Fericire? Ei da, fericire, de ce să 
nu o spunem! Rareori însă spune cineva „cât de fericit 
sunt”, poate doar îndrăgostiţii, la începutul comuniunii 
în sentiment.

Abia atunci când timpul, a cărui curgere este 
întotdeauna grăbită în astfel de cazuri, ei bine, atunci 
când timpul întoarce o nouă pagină de viaţă, ajungem să 
recunoaştem „ce fericit sau fericiţi  am fost” şi, deasemeni, 
ne întrebăm cum de nu ne‑am dat seama cu destulă 
luciditate de starea aceea pe care totuşi o trăisem fără a‑i 
pune eticheta definitorie.

Se apropia toamna, serile deveniseră răcoroase, pale 
de ceaţă se ridicau peste lac, norii cu forme schimbătoare 
goneau peste munţi, mânaţi de vânt, cei mari pregăteau 
închiderea taberei, doar copiii nu ştiau încă nimic şi se 
bucurau ca şi mai înainte de  „casa lor” aşa cum le va 
rămâne în amintire. Dar, la vârsta aceasta, amintirile 
pălesc pe măsură ce viaţa capătă noi înfăţişări. Ziua 
despărţirii nu mai era însă ca celelalte, cu toţii simţiră un 
fior rece în inimă. Lacrimi, îmbrăţişări... Copiii nu vroiau 
să plece, a fost nevoie de un  exerciţiu de autoritate din 
partea educatoarelor spre a‑i face să se urce în autobuz, 
apoi mânuţele lor fluturară la geamuri în timp ce, în urmă, 
praful drumului se învolbură ca într‑o ultimă încercare 
de a prelungi despărţirea, apoi zgomotul motorului porni 
să se îndepărteze şi totul dispăru la prima cotitură a 
şoselei de munte ce cobora spre fascinantele chei ale 
Bicazului. Grupul ajunse din nou la Casa de Copii din 
oraşul de adopţie de unde plecaseră nu de multă vreme. 
Se întorseseră mai roşii în obraji, mai fortificaţi, mai 
încrezători.  Sejurul la munte le priise. Cei mărişori îşi 
făceau lecţiile cu mai multă siguranţă,  cei mărunţei 
se jucau, desenau, urmăreau încântaţi programele 
pentru copii de la televizor. Dolar însă nu se schimbase 
în bine. Devenise neascultător, închis în el, iritabil, 
chiar recalcitrant, neglijent cu lucruşoarele sale, uneori 
plângea în somn sau scrâşnea din dinţi, nu dorea să 
mai înveţe nimic, educatoarele nu se dumireau ce‑i cu 
el, l‑au dus la un psiholog, acesta l‑a declarat normal, 

în concluzie, probabil acesta este caracterul lui, moştenit 
poate. Bine, dar nu era aşa, au replicat educatoarele 
nemulţumite că „le dădea de lucru”. Educatoarele îşi 
îndeplineau sarcinile corect, nu li se putea reproşa 
ceva, doar că nu puneau prea mult suflet. Dolar simţea 
cumva, nelămurit, nici vorbă de tradus în cuvinte, că îşi 
pierduse părinţii, că era al nimănui. Că nu era iubit. Nu 
părinţii cei adevăraţi biologic, pentru care, probabil, nici 
nu însemnase mare lucru, ba chiar îşi amintea vag că‑l 
puseseră să cerşească, ci cei lângă care se simţise ocrotit, 
ba chiar răsfăţat, sărbătorit de ziua lui aşa cum nu s‑a 
mai întâmplat nicicând după aceea. Urma să‑şi afle o cale 
a sa în viaţa care‑l întâmpina adesea cu ostilitate sau 
cel puţin cu răceală, oricum, fără căldura care‑i fusese 
dăruită din plin în vacanţa aceea scurtă când mama Ica 
şi tata Victor îl făcuseră să simtă ce este  o familie, adică 
bucuria de a fi împreună. Familia după care, ca orice 
copil de seama lui tânjea. Toţi copiii sunt sensibili, dar 
Dolar se dovedise hipersensibil, de‑a‑dreptul sentimental, 
deci mult mai vulnerabil. Din când în când, Casa de Copii 
primea vizită unor persoane care doreau să înfieze un 
copil. Preferinţele mergeau către blonzi, către fetiţe cu 
ochi albaştri, negriciosul de el nu trezea nici un interes. 
Plecau din grup azi unul, mâine altul, unii erau duşi în 
străinătate urmând să‑şi piardă limba natală, o traumă 
psihică destul de mare şi prea puţin considerată. Cine se 
sinchisea de asta? Oamenii aceştia care veneau să aleagă 
se uitau la ei ca la nişte animale mici pe care le cumperi 
din piaţă, unii însă îşi doreau din tot sufletul un copil, 
alţii veneau cu gânduri ascunse sau cu interese. Mai cu 
seamă în cazul adopţiilor în străinătate. Pe Dolar însă 
nu‑l alesese nimeni, el simţea foarte bine ce se petrece, 
cum se uită oamenii aceia la el, ca la piaţă, o ostilitate 
mocnită se cuibărise în pieptul lui, de unde se urca spre 
gât, ca un nod, ca o strânsoare care părea că‑l sufocă. Nu 
suporta să fie privit astfel. Odată a scuipat pe jos, chiar 
în faţa acelor oameni faţă de care doamna directoare şi 
educatoarele se arătau atât de atente şi curtenitoare. E 
un copil rău, greu de educat, şi‑au zis vizitatorii.

La pensiunea care‑i găzduise domnea mai multă 
tristeţe decât se simţea dintotdeauna la începutul 
toamnei, când soarele nu mai strălucea ca odinioară, 
ceaţa devenise mai mohorâtă, nopţile mai reci şi pline 
de umezeală, frunza codrului îşi schimba culoarea. Ce 
trebuie să fi simţit luptătorii din munţi ai anilor ’50, 
aceşti mari eroi ai neamului, vânaţi, împuşcaţi, trădaţi 
uneori, ce era în sufletul lor atunci când, după beţia 
de culoare a toamnei, frunzele se desprindeau de pe 
ramuri, nu‑i mai ascundeau ca odinioară, iar zăpada le 
dezvăluia urmele... Oamenii locului mai păstrau unele 
amintiri. La restaurantul pensiunii turiştii începuseră 
să se rărească. Victor povestea adesea, cui se găsea să‑l 
asculte, cum erau copiii aceia orfani cărora le aprindea 
un foc de tabără seara, le organiza jocuri şi mici excursii, 
le cânta la chitară... mama Ica îi învăţase să cânte în cor, 
cu vocile lor subţiri, neformate, le  spunea poveşti, toţi 
se adunau în jurul ei ca puii lângă cloşcă, cum spunea 
Victor. Ica nu mai avea acum atâta tragere de inimă, 
uneori părea neglijentă, chiar ca înfăţişare, arătând o 
oarecare indiferenţă pentru felul în care se îmbrăca sau se 
pieptăna, dormea mai prost,  suspina sau chiar plângea 
fără nici o cauză desluşită, resimţea dintr‑o dată neplăcut 
menopauza, această perioadă ingrată din viaţa oricărei 
femei, a consultat chiar şi un psihiatru care i‑a prescris 
antidepresoare. Îşi amintea adesea de Dolar, copilul care 
parcă i se lipise de suflet, şi care era atât de fericit când se 
afla în preajma ei  încât se lipsea de joaca cu ceilalţi copii 
şi la orice altă distracţie, cu o singură excepţie: uriaşul 
King, dar asta numai atunci când copiii erau lăsaţi afară, 
de voia lor. Copilul se despărţea atunci de ea, uitându‑se 
în urmă cu nişte ochi care parcă spuneau „îmi pare rău, 
foarte rău, dar te las acum, nu fii supărată, mă întorc eu, 
doar vezi cum mă aşteaptă King”. Iar King ştia cum să‑i 
răsplătească gestul.  Dealtfel, Dolar se împărţea între King 
şi mama Ica, cu destulă imparţialitate. Dorea să o ajute la 
treburi, care multe mai erau, după puterile şi priceperea 
lui. Ica îşi amintea cum, odată, i‑a adus în dar o floare de 
păpădie, cum o înlănţuia cu mânuţele după gât, cum îşi 
lipea obrăjorul de ea, ce imagini ciudate! Dădea atunci din 
mână, aşa cum faci atunci când vrei să alungi o insectă 
sâcâitoare, ceva care nu‑ţi dă pace. Uneori era revoltată că 
nu scăpa cu  totul , în sinea ei, de larma aceia bâzâitoare 
dar veselă în acelaşi timp pe care o făcea liota de copii. 
Îşi doriseră şi ei un copil, măcar unul. S‑a petrecut ceva, 
nu povesteau nimănui despre asta, era taina lor. Un 
păcat? Cine poate şti? S‑au interesat, după un timp, de 
copiii care‑şi petrecuseră vara la ei.  Casa de Copii fusese 
însă desfiinţată, din ordin de sus, chiar de la minister, 
copiii fuseseră înfiaţi sau duşi la alte orfelinate. Fusese 
o molimă iar doi dintre ei muriseră. Nu se mai ştia care. 

Corneliu Zeană
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Scamatoria
Mihail Grămescu

Adevăratele scamatorii sunt cele la care ai acces de 
foarte puţine ori în viaţă. Ele lasă o impresie puternică 
asupra amintirii celor care au luat parte la ele – ca 
nişte fenomene inexplicabile, unice, irepetabile. Restul 
scamatoriilor sunt simple potlogării usor de înţeles şi 
explicat. Dar adevăratele scamatorii sunt cele de neînţeles.

După ce prin faţa tribunelor aplaudând frenetic se 
perindă leii, leoparzii, urşii, caii, saltimbancii, clownii, 
la fiecare dintre farsele prezentate tatăl explică fiului cu 
competenţă şi îi lămureşte soţiei diversele mecanisme 
simple, cunoscute, bazate pe legi clare, precise şi imuabile 
ale fizicii şi psihologiei, demitizând şi penalizând inefabilul 
mistico‑religios, ridicând ceaţa vagă de pe ochii naivităţii, 
lămurind şi aducând coerenţă în toate fenomenele 
înconjurătoare; după ce, conform Programului tipărit de 
organizatori pe fluturaşi informativi răspândiţi la intrare 
de oamenii de serviciu ai Circului, nu mai este decât 
puţin, foarte puţin – ultimul punct de pe listă, ultimul 
Număr înainte de încheierea spectacolului şi, după ce 
echipa de acrobaţi părăseşte arena în uralele publicului, 
în întunericul sălii un singur reflector rămâne aprins şi, 
în cadrul lui îşi face apariţia Scamatorul. Şarlatanul. Cel 
care, spre amuzamentul copios al asistenţei, va scoate pe 
gură panglici fără sfârşit, va trage de urechi din joben 
o turmă întreagă de iepuri albi şi va scoate apoi, tot de 
acolo, un stol compact de porumbei ai păcii în chiloţi de 
sport, va ghici identitatea şi orice amanunt de dosar de 
cadre ale oricăror doritori şi va invita să colaboreze pe 
oricine doreşte din public pentru minuni şi mai mari.

Şarlatanul este îmbrăcat în uniforma tuturor 
şarlatanilor: poartă frac negru, cravată, pălărie înaltă şi 

mănuşi albe. La invitaţia adresată sălii, copilul şi soţia îl 
împing de la spate pe tată – să se ducă el! – tatăl este cel 
mai bun arbitru şi martor posibil: spiritul lui de observaţie 
pătrunzător şi critic, convingerea de nezdruncinat în 
materialitatea lumii, curajul, spiritul lui incoruptibil şi 
serios – îl fac apt de a da o explicaţie şi o relatare lucidă 
a oricărei scamatorii. Şi tatăl se pogoară în arenă, în 
aplauzele mulţimii.

Şarlatanul dă relaţii cu privire la dispariţia pe 
care o va opera. Tatăl cercetează cu atenţie minuţioasă 
lada neagră, de lemn, încinsă cu cercuri de oţel. Lada e 
pusă pe un trepied mic, nu atinge solul. Gratii subţiri 
o compartimentează pe dinăuntru. Tatăl se declară 
mulţumit de investigaţie şi intră în ladă. Scamatorul  o 
închide, face câteva pase magice, după care, atunci când 
o deschide iar, înăuntru nu mai e nimeni. Lada e goală.

Lumea aplaudă. Mama şi copilul râd şi aplaudă şi 
ei. Scamatorul îşi urmează netulburat programul. Şi, 
din lada cu zabrele şi cercuri de oţel nu mai iese nimeni. 
Spectacolul se termină, luminile se aprind, oamenii 
aplaudă, unii se grăbesc spre ieşire, câţiva coboară în 
arenă să cerceteze lada magică, alţii se bulucesc să ia 
autografe; mama şi copilul se apropie şi ei, pipăie lada – 
pereţii sunt de lemn, groşi de un lat de palmă şi lucioşi, 
curaţi, lăcuiţi; mama se duce la scamator care strânge 
mâini şi semnează poze, vorbind de neînţeles despre tot 
felul de fenomene „psi” şi alte bazaconii. Timidă, femeia îşi 
revendică soţul. Scamatorul, râzând dezimvolt, o lămureşte 
cu solicitudine că soţul ei nu mai este, că experienţa a 
reuşit. „Experienţa, adică scamatoria”, precizează mama. 
„Scamatoria, dacă vă place dumneavoastră mai mult cum 
sună”... cade de acord Şarlatanul.

La insistenţele mamei, salariatul Circului se scuză, 
dar îi aminteşte femeii impacientate că soţul ei s‑a oferit 
voluntar şi benevol pentru încercarea aceea. „Şi unde este 
acum?” mai încearcă femeia o tentativă. „Îmi pare rău, 
stimată doamnă, dar nu vă pot oferi niciun fel de relaţii; 
regret, dar sunt la fel de neştiutor ca şi dumneavoastră în 
această direcţie. Eu doar l‑am făcut să dispară”. 

Scamatorul se poartă gentil, cu condescendenţă, 
vorbind destul de fluent, deşi se simte după accent că 
este străin.

După ce au suportat o vreme tăcuţi acest dialog, fanii 
care aşteaptă autografe încep să se agite, tot mai grăbiţi, 
rugând femeia să scurteze discuţiile fără sens: lumea 
aşteaptă şi, până le va veni rândul la toţi, dacă fiecare va 
sta tot atât de mult la taclale, o să se facă târziu şi nu vor 
mai avea cu ce să se întoarcă înapoi acasă.

Femeia se retrage, intimidată de vociferările mulţimii. 
Scamatorul dă autografe, vorbeşte, râde. Pe ea, 

nimeni nu o mai ia în seamă. Femeia pleacă, ţinându‑şi 
copilul firav pe după umeri. Pe sub arborii parcului de 
lângă Circ este întuneric şi frunzele şoptesc şarade 
misterioase. Se dau la o parte să treacă pe lângă ei o 
maşină neagră, cu geamurile oglindă, fumurii. Într‑un 
târziu, copilul întreabă în şoaptă: „Mămico, unde e tata?” 
şi femeia, ştergându‑şi pe furiş o lacrimă, răspunde cu 
voce voalată: „Taci! Nu ştiu, dragul meu, nu ştiu. Când 
o să vină, dacă o să mai vină, o să ne explice el unde a 
fost şi ce s‑a întâmplat”, şi copilul, mulţumit de răspuns 
şi încântat de ideea că, în lipsa tatălui, mama o să‑l culce 
cu ea în patul cel mare din dormitor, în patul conjugal, 
cald, în care altfel nu are voie să se urce – e într‑un 
anumit fel chiar fericit de răsturnarea neaşteptată a 
evenimentelor – se strânge lângă femeie şi‑i spune, aşa, 
ca să‑i distragă atenţia, văzând‑o că plânge: „Ştii, mama, 
mie mi‑a plăcut spectacolul. A fost tare frumos. Şi chestia 
aia, cu câinii ăia care jucau cărţi, ce zici? Nu‑i aşa că a 
fost nemaipomenită”?

Era prin anii 60. Pe atunci, lumea dispărea adesea, 
chiar şi de la sindrofiile oficiale, de la servicii sau de la 
petreceri, fără nicio explicaţie. Şi ceilalţi nu comentau 
niciodată evenimentele de genul ăsta, fiind foarte 
primejdios – se luau în seamă, uneori, fiecare cuvânt pe 
care îl spuneai cu acel prilej, sau orice gest făcut, oricât 
ar fi părut el de neînsemnat. Aşa că oamenii se temeau.

Oricum, venise o anchetă de la centru, iar instituţia se 
desfiinţase. Cei doi micuţi sfârşiseră în Spitalul Judeţean 
şi, după autopsie, fuseseră incineraţi. Se vorbea despre 
o bacterie mutantă, agresivă şi rezistentă la antibiotice,  
fuseseră trimise probe la Institutul Cantacuzino din 
capitală, circulau tot felul de zvonuri. Mama Ica se pomeni 
cu teama că Dolar ar putea fi unul dintre cei doi. Adică, 
să moară altul? Doamne iartă‑mă, fac un păcat, doar toţi 
sunt copiii Tăi! 

Ica şi Victor se mâhniră însă nespus când îl găsiră 
mort pe King, mascota pensiunii. I‑au săpat o groapă sub 
bradul cel mare din spatele cabanei, în locul pe care‑l 
prefera King, unde îl găseai mai totdeauna, atent, ca un 
veritabil străjer al casei pe care o apăra de orice primejdie 
ar fi venit dinspre pădure sau dinspre drum. La plecarea 
copiilor, după ce Dolar îl îmbrăţişase îndelung, trăgându‑l 
după el, de fost nevoie să‑i despartă cu de‑a sila, să‑l 
urce pe copil în autobuz şi să închidă repede uşile, King 
a alergat un timp prin praful stârnit de roţi, dar viteza 
autobuzului era prea mare, n‑a putut să‑i ajungă şi după 
toată acea alergare disperată se întoarse acasă, pleoştit, 
abătut, încărcat de presimţiri rele. În zilele următoare, 
King stătea mai mult pe marginea drumului, tânjea 
cu capul pe labe, privind spre Cheile Bicazului ciulind 
urechile şi ridicând capul ori de câte ori simţea că un 
vehicul urcă panta. Refuza să mănânce iar vioiciunea de 
odinioară dispăruse cu totul. Începuse să urle noaptea, 
slobozind din gâtlej un urlet aproape lugubru, prelung, 
trist, încheiat cu un fel de scâncet. Se lăsa mângâiat, 
se uita în ochii celui care‑l dezmierda, se uita insistent, 
Doamne, ce ochi trişti are câinele ăsta, spunea Victor, o 
să‑l duc la un veterinar. Mama Ica îi pusese diagnosticul, 
e bolnav de tristeţe, vă spun eu, îi e dor de prietenul lui, 
da, de Dolar, unii câini se ataşează atât de puternic încât 
nu supravieţuiesc morţii sau dispariţiei în vreun fel a celui 
pe care ei îl slujesc şi‑l iubesc. Nu pot suporta, ei, care 
n‑au trădat niciodată. Dolar, de când îl întâlnise pe King, 
nu se mai juca cu copiii, nu mai avea nici un alt prieten, 
împărtăşea cu uriaşul King marea taină a două suflete 
care se potrivesc şi se îmbină, taină de care s‑a apropiat 
filozofia greacă. De aceea, grecii nu gândesc  doar cu două 
numerale, singular şi plural, ci îl au şi pe dual, simbolul 
perechii, dualul comuniunii. Ei se ocupau mult de acest 
dual. Noi, europenii, moştenitorii acestei mari tradiţii 
filozofice, l‑am uitat, trăim, mai cu seamă în acest nou 
mileniu, într‑un singular opac şi egocentric. Cât priveşte 
idealurile, lumea de azi traversează un deşert arid. 
Sacrificiul suprem pentru o idee. Cum au făcut luptătorii 
din munţi, cei fără de morminte. Pasărea Pheonix nu este 
doar o simplă metaforă. Se simte aşteptarea marii idei, 
mediocritatea ucide spiritul. De unde, din ce? Din sângele 
şi din cenuşa jertfei. Victor o asculta şi clătina din cap, 
oarecum neîncrezător. Poveşti. Se temea de falimentul 
pensiunii. Vremuri de criză. Cum, necum, Mama Ica îşi 
procura cărţi de filozofie  şi citea tot mai mult. Dragă 
Victore, nu m‑aş mira să‑l găsim pe King mort. Azi noapte 
a urlat mai sfâşietor dar mai stins ca în alte dăţi. Câinele 

ăsta îşi cheamă moartea. Victor s‑a dus îndată să‑l caute, 
l‑a găsit, şi i‑a pus alături apă şi hrană. King l‑a simţit 
venind de departe, dar nu i‑a venit în întâmpinare şi nici 
măcar nu şi‑a întors capul spre el. L‑a salutat însă, când 
a ajuns în preajmă, mişcându‑şi coada. Ce‑i cu tine măi 
King, măi băiatule, măi uriaşule? Victor puse un genunchi 
jos, apoi pe celălalt. Întinse mâna şi‑l mângâie uşor pe 
bot, pe creştet, între urechi, pe grumazul puternic. King 
ridică uşor capul, mirosi mâna care‑l mângâiase şi o 
linse scurt. O nouă mângâiere şi, din nou, King întoarse 
capul şi‑l linse scurt pe mână. Omul  întinse mâna iarăşi, 
dar câinele nu mai ridică capul. Îşi mişcă doar coada, 
nu putea să nu mulţumească, în felul său. Brusc, ciuli 
urechile şi privirea i se încordă. I se păruse că desluşeşte 
ceva, departe, la capătul serpentinelor. Doar o părere, o 
nălucire, i se mai întâmplase. Urechile i se lăsară din nou. 
Omul se ridică, cu oarecare greutate, şi porni spre cabană, 
cu paşi oarecum şovăielnici. Nici unul  nu întoarse capul 
în timp ce distanţa dintre ei creştea. Un fior, o scuturătură 
de umeri, îl făcu să grăbească pasul. De data aceasta nu‑l 
mai las, mâine îl duc la veterinar, hotărâ el. Uşa de la 
intrare se deschise cu un scârţâit. Parcă nu scârţâia, n‑a 
scârţâit niciodată. Sau poate, acum, din cauza liniştii...
Liniştea amplifică orice zgomot. Se îndreptă spre bufetul 
masiv, greu, din stejar, de unde scoase o sticlă cu afinată. 
Pregătită cu mâna lui, din horincă de Maramureş, tare ca 
focul şi cu afine din partea locului. Mari, aromate, nu se 
compară... Îşi turnă un pahar. Îl ridică în faţa ochilor, să‑i 
vadă culoarea, îl mirosi, plimbă puţin prin gură licoarea, 
apoi lăsă să coboare prima înghiţitură. Ritual. Goli 
paharul mai repede decât de obicei, se ridică şi, renunţând 
să mai mănânce, se trânti pe patul care‑l aştepta cu 
aşternutul desfăcut. Îl aştepta şi Bebert, motanul,  care 
dormea întotdeauna încolăcit la picioarele sale, tot pe pat, 
desigur. Motanul nu dă din coadă, nu salută în vreun fel, 
îl urmăreşte doar cu ochii săi fosforescenţi. Ciudat nume, 
nu? Bebert! Îl botezase astfel un francez care poposise 
pentru o noapte, dar rămăsese o săptămână încheiată. 
Frumuseţea locului, asta e, lumina, lumina de aici e 
aparte. Urca în fiecare zi muntele ca să privească lacul 
de sus. Fiecare zi e altfel, spunea, culorile se schimbă, 
chiar de la o oră la alta. Era pictor, îşi făcea schiţe. 
Seara, ciocnea un păhărel de afinată cu Victor. Bebert, 
pe genunchii lui, se lăsa mângâiat, se răsfăţa. Prietenie 
mare, nici vorbă. După plecarea francezului, Bebert l‑a 
uitat, ca şi cum n‑a existat niciodată. I‑a rămas doar 
numele, neobişnuit pe la noi. Toţi îi ziceau aşa, Bebert, 
iar el se obişnuise. După francez, poposise la cabană o 
familie de americani, tineri, medici amândoi, cam trăzniţi, 
fie vorba‑ntre noi, cu doi copii micuţi, Lars şi Per, care‑l 
smotoceau pe bietul Bebert în fel şi chip. Motanul, bine 
educat, mai mieuna când era tras de coadă, dar nu i‑a 
zgâriat niciodată. În joaca lor cu Bebert, care nu ştia unde 
să se mai ascundă ca să scape, copiii făceau o gălăgie 
nemaipomenită. Când îi simţea pe‑aproape pe cei doi, 
Bebert se căţăra pe dulap  dacă n‑avea altă ieşire, sau, 
pe‑afară, găsea unde să se facă nevăzut, doar ştia toate 

cotloanele. Într‑un singur loc nu s‑ar fi vârât nici în 
ruptul capului: în cuşca lui King. Acum, după plecarea 
lor, era prea multă linişte. Se auzea orice scârţâit, orice 
zgomot venit de afară. Victor adormea întotdeauna 
repede, iar somnul îi era adânc. În noaptea aceia, între 
rafalele vântului de toamnă, parcă s‑a mai auzit o dată 
urletul câinelui, scurt, stins, ca un ţipăt. Sau poate a fost 
o pasăre de noapte, gândi Mama Ica, al cărei somn era, în 
ultima vreme,  parcă pe jumătate.  Ea auzea tot, simţea 
tot. A doua zi a fost soare, cer albastru, luminos ca după 
ploaie. Mireasmă de răşină, de iarbă, chemări scurte  de 
păsărele, brânduşe de toamnă cu licăriri de violet risipite 
ici şi colo... King zăcea cu capul alunecat pe o parte, cu 
ochii îndreptaţi spre serpentine. Botul întredeschis lăsa 
să i se vadă dinţii săi albi, strălucitori. King, marele King, 
uriaşul King, murise.

Portret Inocenţă (1958)  – bronz de Marcel Guguianu
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Faust, Faustina şi 
Diavolul cel rău

Eliza Roha 
Plictisit peste măsură, Diavolul nu ştia ce să mai 

facă, unde să se mai ducă. Reuşise peste aşteptări. De 
acum nici nu mai era nevoie de intervenţia lui. Oamenii se 
încăierau pentru te miri ce, se uitau chiorâş unii la alţii, se 
suspicionau, se criticau, se bucurau de necazul aproapelui, 
într‑un cuvânt îşi făceau rău unii altora cât puteau. Peste 
mulţimi stăpâneau cei mai feroci şi necinstiţi dintre ei, chiar 
de acolo porneau trădarea şi duşmănia, corupţia şi hoţia, 
cruzimea şi minciuna. Funcţiile de conducere deveniseră 
doar o sursă de îmbogăţire, nu‑i interesau treburile ţării, 
strânseseră aproape toate bogăţiile, le ţineau în seifuri 
straşnic asigurate, locuiau în palate apăraţi de armate de 
angajaţi, într‑un lux amoral, se credeau un fel de semizei, 
iar oamenilor de rând nu le rămăsese nici măcar cât să 
supravieţuiască, aşa încât răfuielile pentru o îmbucătură 
care să le asigure o zi de viaţă erau la ordinea zilei. Le 
stopaseră toate resursele vitale. Copiii nu aveau ce mânca, 
tinerii nu aveau locuri de muncă, iar bolnavii şi bătrânii 
erau lipsiţi de medicamente, de parcă s‑ar fi ştiut exact ce 
trebuia luat ca să le facă traiul imposibil, astfel încât să 
le rămănă doar disperarea şi dreptul la moarte. Totul era 
anapoda, întocmai pe voia necuratului. Şi chiar societatea 
încremenise într‑o stare ciudată, pentru că oamenii, lipsiţi 
de forţă, nu mai puteau produce pe cât îşi doreau să fure 
aşa‑zişii lor conducători. Prin urmare, nemulţumirea era 
generalizată, treabă perfectă pentru Diavol. Chiar începuse 
a trândăvi, a se îngrăşa, mecanismul la care lucrase amar 
de vreme funcţiona aproape perfect. Ei, şi cum sta el 
tolănit pe un mal gata să se prăbuşească, lăsat de izbelişte 
de nepăsarea autorităţilor şi neputinţa celor mulţi, îi veni o 
idee. Să bage un pic de râcă şi între cei avuţi care, oricum, 
nu se adorau, ci doar îşi marcaseră teritoriile, ţineau 
distanţă unii de alţii şi se adunau în haită numai când era 
rost de ceva câştig. Şi era lucru ştiut că din când în când 
Scaraoschi cel mare vizita lumea şi dacă vedea că încă era 
loc de rău îl putea sancţiona. Dar nu mai avea imaginaţie, 
mintea i se lenevise. La cine să apeleze? De unde să se 
inspire? Îşi aminti că artiştii sunt cei cu imaginaţie. Se 
învârti printre oameni şi constată că nu prea mai existau 
artişti autentici. Muriseră de foame şi de inimă rea printre 
primii. Mai existau doar nişte impostori ce‑şi ziceau aşa 
şi‑i distrau pe bogaţi, hlizindu‑se şi ţopăind în ritmuri 
drăceşti‑lascive, primind cu plecăciuni umile ciozvârtele 
aruncate. Profanul luase locul artei. Cum prost nu era, se 
lămuri urgent că nu pe acolo se mai aciuiase vreun pic de 
bine. Oricum îi avea la degetul cel mic şi‑i putea învrăjbi 
oricând. Îi veni altă idee şi îşi mută obiectul interesului: 
să corupă şi ultimele simţiri, fioruri de artă autentică, 
adică de frumos adevărat, dacă, din greşeală, mai exista. 
Se infiltră în casa unuia, altuia, îşi râse în barbă văzând 
decăderea morală în care se bălăceau bogătanii, nu mai 
avea ce corupe, şi, în sfârşit, auzi ceva de un spectacol. 
Ciuli urechile. O familie mergea la Operă, unde era pus 
în scenă spectacolul „Faust”. Normal, acolo se întâmplau 
nişte treburi complicate, urâte rău de tot, iar mânuitorul 
acestora era unul de‑al lui. Se dădu de trei ori peste cap 
şi luă aspectul unui domn tânăr, fermecător şi elegant 
îmbrăcat. Se urcă la volanul unei limuzine de ultimă oră 
şi se înfăţişă la uşa teatrului. Întinse un bilet, bineînţeles 
falsificat, şi urcă în sala maiestuoasă, unde tocmai începea 
spectacolul. Muzică bună, lume elegantă, voci excepţionale. 
Se concentră pe cât putu să înţeleagă despre ce era vorba 
în detaliu. Să leşine de fericire. Personajul principal îşi 
vindea sufletul lui Satana, un strămoş de‑al său, Margareta 
cea diafană şi pură ajungea o criminală, totul se termina 
tragic. Aplaudă intens şi‑i răsplăti pe artişti trimiţându‑le 
o invitaţie la cină într‑un restaurant de lux.

Vasăzică, aşa. Şi cel mai bun om poate fi păcălit, 
momit cu promisiuni deşarte şi apoi distrus fără milă. 
Dar unde să mai găsească un om bun? Medită profund 
şi constată că până la urmă bogăţia cea mai de preţ 
pentru oameni este întruchipată de tinereţe, frumuseţe, 
sănătate. Dar ca oamenii să înţeleagă acest adevăr 
trebuiau mai întâi să străbată viaţa şi să aibă o anume 
educaţie. Complicată treabă pentru că de mult funcţiona 
legea potrivit căreia totul se vinde şi se cumpără. Şi‑apoi, 
nu orice viaţă, una plină de renunţări şi sacrificii pentru 
o idee măreaţă. Adică nişte idealişti, indivizi fără pată, 
care la sfârşitul vieţii înţeleg că s‑au irosit zadarnic, că 
n-au profitat în nici un fel de darurile primite, încercând 
să‑l concureze pe Dumnezeu, crezând că pot lăsa omenirii 
comori de nepreţuit. Chiar merita omenirea sacrificiul lor? 
Către sfârşitul vieţii, nu mai făceau doi bani: buni sau 
răi, cuminţi ori nebunatici ajungeau la acelaşi numitor: 
bătrâneţea cea hâdă şi nesuferită! La ce le‑ar mai fi folosit 
gloria sau banii? De multe ori nu primeau nici atât! Dar 
unde să găsească el un Faust? Ori o Faustină? Colindă 
mai multe case de înavuţiţi şi îi fu imposibil să dibuiască 
o situaţie, un destin, care să‑l tenteze.

Aproape că îşi luase gândul de la planul său. Îşi tot 
scremea mintea să găsească altceva, să nu care cumva 
să‑l prindă marele Scaraoschi descoperit. Se plimba de 
unul singur pe străzile oraşului, nici nu observase că 
se înnoptase de mult când se trezi în dreptul Operei. 
Spectacolul se terminase, spectatorii plecaseră acasă, 
artiştii tocmai ieşeau prin uşa rezervată lor. Se nimeri să 
se afle în spatele unor artişti în vârstă. Mergeau alături 
unul de celălalt, fără să‑şi adreseze vreun cuvânt. La un 
moment dat, ea priveşte în jur cu teamă şi întreabă cu 
glas abia şoptit:

‑ Dragule, pe tine te‑au anunţat?
‑ Mi‑au spus că ne păsuiesc până se termină 

stagiunea. Apoi… 
Îi fu imposibil să continue. Lacrimi de durere i se 

rostogoleau pe obrajii scofâlciţi de ani şi farduri. Femeia 
nu a mai întrebat nimic. Au mers tăcuţi, unul lângă altul.

‑ Şi ce vom face?
‑ Nu ştiu. Pur şi simplu nici nu vreau să mă gândesc 

la ce se va întâmpla cu noi atunci când ne vor alunga de 
pe scenă…

Interesant, îşi zise Diavolul, ia să vedem în amănunt 
despre ce este vorba. Şi se infiltră în mintea bărbatului. 
Îi retrăi copilăria, tinereţea, maturitatea şi ajunse în 
hăul bătrâneţii. Omul studiase toată viaţa, avusese un 
comportament fără pată şi doar aşa ajunse un recunoscut 
artist liric, iubit şi aclamat de spectatori. Iar acum, venise 
vremea pensionării. Adică avea să devină un oarecare 
muritor de foame, ca toţi ceilalţi. Dar nu asta îl speria ci 
îndepărtarea de cântec, de scenă. I se părea nedrept ca 
după o viaţă de restricţii să ajungă la fel ca unul ce se 
distrase în toate chipurile. Nu se putea împăca cu ideea.

Apoi, se infiltră şi în mintea femeii. Aceeaşi situaţie. 
Studiase muzica, muncise de mică, devenise artistă lirică, 
renunţase la dreptul de a deveni mamă pentru scenă şi 
acum se trezea singură şi părăsită, bătrână şi urâtă pe 
deasupra. Tare nedrept i se părea destinul.

Perfect, acum vom proceda altfel decât în Faust… 
Mă voi preschimba într‑o fiinţă supranaturală, plină 
de bunăvoinţă, de pildă un extraterestru, şi ca răsplată 
pentru viaţa lor corectă şi fără de păcate le voi oferi înapoi 
tinereţea…

Se arătă mai întâi bărbatului în vis, îl lăudă, îi înşiră 
o poveste despre energii creatoare, despre karmă şi alte 
farafastâcuri din astea şi ca să‑l convingă îi arătă pe 
iubita lui tânără, frumoasă. Nada avu efectul scontat, mai 
ales că el şi iubita lui nu se bucuraseră în tinereţe unul 
de altul. Se cunoscuseră mai târziu, pe scenă, după ce le 
trecuseră anii cei frumoşi.

‑ Poţi să iei viaţa de la capăt şi să‑ţi refaci destinul 
cum vrei, ţinând cont de experienţa prin care ai trecut.

‑ Şi nu‑mi vrei sufletul în schimb?
‑ Chestia asta se petrece doar în poveşti, în viaţa 

reală are loc un fenomen reversibil, perfect explicat de 
ştiinţă. Celulele sunt revigorate datorită unui proces de 
întinerire bazat pe o enzimă nedescoperită de oameni, dar 
în curând o vor dibui şi pe asta.

‑ Şi iubita mea, draga de ea? Nu pot să o părăsesc. 
Cât a fost de frumoasă! S‑o fi cunoscut atunci…

‑ Cine a spus că vă desparte? Vă întineresc pe 
amândoi odată! Totul e să‑mi spui când să mă opresc, 
adică la vârsta la care vrei să revii.  

‑ La vârsta tinereţii…, răspunse nerăbdător bătrânul.
‑ Să zicem…
‑ Douăzeci de ani!
Diavolul se prefăcu a se concentra foarte tare, 

amestecă nişte siropuri fără vreo valoare, dar bune la gust, 
îi ameţi privirile bătrânelului cu tot felul de scălămbăieli 
şi îi duse paharul la gură.

‑ Bea!, porunci cu glas de tunet. 
Bătrânelul bău pe nerăsuflate, cât pe‑aici să înghită 

şi paharul şi mâna diavolească. Un fior pătrunzător îi 
cutremură trupul sleit de viaţă, nişte energii începură 
a‑i alerga prin vene şi fibrele trupului, pielea i se întinse, 
părul i se înnegri, ochii îi căpătară strălucirea juvenilă, 
braţele i se oţeliră şi tinereţea îi cuprinse cu totul fiinţa.

‑ Ei, acum, vei avea un somn bun şi mâine dimineaţă 
începi noua viaţă, îl asigură Diavolul, făcu un semn 
asupra lui şi tânărul adormi instantaneu. 

În aceeaşi seară se duse la Faustina şi o vrăji în acelaşi 
stil. Cu ea merse chiar mai uşor atunci când o asigură 
că va întineri fără operaţii estetice şi fără să cheltuiască 
vreun ban. La urmă, când deveni o adolescentă plină de 
şarm şi feminitate, o adormi, promiţându‑i o nouă viaţă.

Mulţumit de sine, Diavolul îşi permise o mică pauză 
şi se puse pe sforăit de se zgudui pământul. A doua zi 
începea marele experiment. Se trezi dis de dimineaţă, şi 
îşi încropi un plan de bătălie. Mai întâi îşi propuse să‑l 
corupă pe fiecare în parte, al doilea pas era să afle unul 
de infidelitatea celuilalt, apoi să‑i despartă şi să le aducă 
numai suferinţă. Îşi frecă mâinile de fericire şi se puse pe 
treabă.

Într‑un décor romantic, de toamnă luminoasă, 
bogată, încărcată de culori miraculoase se întâmplă ca 
tânărul Faust să o întâlnească pe adolescenta Faustina. 
Le era scris în stele să se cunoască, să se îndrăgostească 
şi să‑şi petreacă restul vieţii împreună. Dar nu 
întotdeauna planul de acasă se potriveşte cu realitatea 
din târg. Într‑adevăr, cei doi tineri s‑au văzut, s‑au 
plăcut de la prima vedere, s‑au logodit, dar pe parcurs 

lucrurile au luat o altă întorsătură. Preferinţele lor s‑au 
aliniat noilor timpuri pe care le trăiau şi în secret au 
început să tânjească după un alt fel de partener. E cam 
grăsună şi cam naivă, îşi zise tânărul Faust. În sfârşit, 
acum că ne‑am logodit, cred că va fi potrivită ca soţie… 
La fel, după câteva luni de la logodnă, Faustina începu 
să regrete alegerea. Ce‑am văzut la rotofeiul ăsta insipid? 
Mă sufocă de‑a dreptul cu insistenţele lui… Dar merge 
de fraier, e bun pentru acoperire. Amândoi, adică fiecare 
în parte, ajunseră la concluzia că erau prea tineri să se 
înhame la carul căsătoriei, ar fi copilărit o vreme, s‑ar fi 
lăsat în voia capriciilor şi ademenirilor ivite la tot pasul.  

Diavolul, cam megaloman, sigur pe puterile lui 
malefice, convins că tinerii se plac şi drumurile lor merg 
pe făgaşul normalităţii de acum cincizeci de ani, începu 
lucrătura. Se dădu de trei ori peste cap şi se transformă 
într‑o jună atrăgătoare, fără prejudecăţi, colegă apropiată 
a lui Faust, şi începu asediul asupra lui. Curând, acesta 
îi căzu în mreje şi o patimă nebunească puse stăpânire 
pe fiinţa lui. Aproape că nu mai putea trăi fără ea. Se 
întâlneau pe ascuns, se iubeau nebuneşte pe oriunde se 
nimerea şi părea că pe Faust nu‑l mai interesa cu adevărat 
nimic în afara acestei femei. De Faustina aproape că nu‑şi 
mai amintea. O privea fără să o vadă, o accepta fără să‑i 
simtă prezenţa. Diavolul era în delir la gândul suferinţelor 
ce avea să le provoca. 

Ei, dar, până una‑alta, trebuia să o seducă şi pe 
Faustina. Se dădu de trei ori peste cap şi se prefăcu 
într‑un domn între două vârste, om de afaceri, galat, 
cuceritor, un adevărat profesionist în arta ispitelor şi a 
iubirii profane. Cadouri costisitoare, excursii în locuri 
exotice şi alte asemenea fleacuri menite să întunece 
minţile oricărei femei. Faustina nu rezistă atacurilor şi îl 
primi în viaţa ei cu braţele deschise. O dragoste pătimaşă 
se încinse între cei doi, fata i se dărui cu frenezie, de nimic 
şi de nimeni nu mai era loc în viaţa ei. De existenţa lui 
Faust aproape că uitase. 

Diavolul se prinse zdravăn în joc, îi cam plăcea, îi 
plecaseră minţile cu sorcova, nu pricepea că Faust şi 
Faustina în fapt nu se mai iubeau, alerga cu limba scoasă 
când la unul, când la altul, Faust şi Faustina îl solicitau 
fără întrerupere, când era femeie, când era bărbat, nu mai 
avea timp de alte lucrări necurate, de somn nici vorbă, 
zilele îi zburau grăbite. La început se amuza, muncea ca 
disperatul, şi iubitul poate fi o muncă destul de grea, apoi 
înţelese că nu mai putea da înapoi, trebuia să‑i prindă 
zdravăn în plasă, ca lovitura dată celor doi să fie cât mai 
neaşteptată şi distrugătoare. Viaţa lui se transformă 
într‑un vârtej continuu, o furtună ce alerga când la un pol 
când la altul, prins între tinereţea furtunoasă a celor doi 
tineri la trup, bătrâni la suflet, pofticioşi, neastâmpăraţi, 
puşi pe revanşă pentru viaţa anterioară schilodită de 
privaţiuni. Lucrătura începea să dea rezultate. Pe zi ce 
trecea Faust se apropia de falimentul existenţei, îşi pierdu 
slujba, onoarea şi sufletul pentru juna adorată. Pe de altă 
parte, afaceristul Faustinei, dedat la toate relele, se plictisi 
de farmecele ei şi îşi făcea planuri să scape de fată cu 
faţă curată. Diavolul înainta cu paşi uriaşi către sfârşitul 
tragic al celor doi, poveştile lor de dragoste trebuia să se 
termine brusc şi înspăimântător. Totul se derula într‑o 
viteză ameţitoare. Diavolul deveni un automat pe care 
butonau când Faust, când Faustina, se turmentase de 
atâta umblet, de atâta dragoste profană, îşi mobiliză toate 
forţele, încă puţin îşi zicea, hohotea, hă, hă, în sinea lui la 
gândul loviturii ce avea să le dea, muncea cu înverşunare, 
nu prididea nici un efort şi într‑o zi pur şi simplu … 
crăpă. Toată energia lui malefică se răspândi în atmosferă 
în infinitizemale fărâmituri, vlăguite, fără puterea de a 
mai face rău. Blestemul ce prinsese încetul cu încetul 
omenirea în chingile sale se rupse, se destrămă. 

Se produse o minune. Oamenii, obedienţi, înfricoşaţi, 
parcă prostiţi până atunci, se deşteptară dintr‑odată, 
ieşiră în stradă şi începură să protesteze faţă de nemernicii 
din fruntea societăţii, să‑şi strige doleanţele: libertate, 
democraţie, dreptate, jos cu trădătorii, cu vânzătorii, 
cu tiranii, cu hoţii şi tâlharii! şi câte altele. Un val de 
nemulţumiri şi revendicări cuprinse întreaga planetă. 
Bătălii se purtau peste tot între masele de oameni şi 
armatele ce‑i păzeau pe conducătorii corupţi. Lupta era pe 
viaţă şi pe moarte. Unii – foarte puţini la număr ‑ îşi doreau 
să‑şi păstreze privilegiile, mulţimile îşi revendicau dreptul 
la viaţă. Şi pentru că nu mai aveau ce pierde, se avântară 
cu toate forţele în luptă. Armatele plătite începură să dea 
înapoi, unii pactizau cu răsculaţii, alţii fură învinşi. Iadul 
ce cuprinsese Pământul la un moment dat se spulberă ca 
şi cum n‑ar fi existat. Dracii de peste tot, speriaţi de urgia 
maselor revoltate, se văzură hăituiţi, alungaţi, îşi luară 
picioarele la spinare şi se refugiară în altă galaxie. Iar pe 
Pământ se instală Pacea, buna înţelegere între oameni, 
armonia, prietenia, iubirea pentru semeni. Conducerea fu 
preluată de oamenii cei buni şi înţelepţi. Astfel, dintr‑un 
iad, Pământul deveni un rai.     

Veţi întreba de Faust şi Faustina, ce s‑a întâmplat 
cu ei? Diavolul odată spulberat, s‑a produs un accident 
energetic şi au rămas veşnic tineri, scuturaţi de răul ce li 
se infiltrase în noua existenţă, primeniţi la suflet, gata să 
urce pe metereze, să lupte pentru libertatea de gândire şi 
de expresie, pentru o viaţă mai bună. Nu ştiu să vă spun 
dacă mai sunt ori nu împreună. Probabil că da, probabil 
că nu. Priviţi cu atenţie în jur, poate‑i veţi recunoaşte…
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Candid Stoica, actor cunoscut şi apreciat pentru 
ştiinţa portretistică a compoziţiilor sale, şi‑a dat la iveală 
în ultimi ani şi condeiul literar. A publicat câteva proze 
scurte încărcate de observaţie caracterologică suculentă, 
pusă în priza ironiei şi uneori debordând de un umor 
situaţional de foarte bună calitate a privirii critice. Odată 
apetitul literar descoperit, omul de teatru din el nu putea 
ocoli, fireşte, ispita de a putea fi şi dramaturg. Fenomen 
de altfel tot mai des întâlnit în ultima vreme, al actorilor 
deveniţi şi dramaturgi. Aşa  cum am mai avut prilejul 
să remarc, dincolo de teme şi viziuni, piesele scrise de 
actori au câteva trăsături comune care – chiar şi atunci 
când rezolvările conflictuale nu sunt perfecte, le imprimă 
aerul apt de reprezentare, prin ştiinţa „economiei” scenice 
a intrărilor/ieşirilor personajelor şi prin autentificarea 
„ritmului” textual al replicilor. Prin experienţa lor scenică 
actorii simt mai direct ceea ce e naturalmente firesc pe 
scenă şi ceea ce poate fi balast literaturizant pentru 
stringenţa normelor impuse de actul teatral.

Cele două piese pe care le‑a publicat până acum 
Candid Stoica „curg” în albia acestei autenticităţi a 
dozajului compoziţional, în ciuda faptului că în cazul său 
nu avem de a face cu un teatru de imaginaţie, ci cu un 
teatru sau o dramaturgie‑document. Nu doar faptele din 
texte ţin de document ci, în foarte bună măsură, chiar 
replicile personajelor. Slalomul pe care şi‑l propune 
dramaturgul printre aceste fapte şi replici care au 
aparţinut realmente unor personaje reale e, însă, unul 
ce compoziţional dovedeşte ştiinţa dramaturgică a unei 
reînvieri scenice închegate artistic ca „poveste”, fără 
adiţionări inutile ale unui fond documentar ce aparţine 
unui trecut istoriceşte trăit.

Din cele două piese de teatru cu care C.Stoica 
iese pe piaţă, cea cu miza realmente superioară 
e indiscutabil „Ultimele două ore din 
viaţa unui artist”, piesă‑document 
centrată pe figura unuia din 
actorii celebri ai teatrului 
românesc interbelic 
(şi pentru puţină 
vreme postbelic): 
Mircea Şeptilici. Miză 
realmente superioară, 
întrucât nu e vorba de o 
simplă tăietură nostalgică 
într‑o lume a artei ce aparţine 
unei trecute generaţii, ci de un 
blitz îndreptat frontal – şi prin 
forţa de adevăr a documentului – 
nepărtinitor – pe una din cele 
mai tensionate şi dramatice 
perioade ale istoriei noastre încă 
recente: perioada anilor ’50 ai 
secolului XX, perioada instaurării 
puterii comuniste şi a represiunii 
acesteia asupra valorilor intelectuale şi 
spirituale. Chingă de contradicţii, unele 
neînţelese de generaţiile mai noi, care nu 
au cunoscut experienţa „alegerii” forţate 
de drum. Care au fost adevăraţii trădători ai 
valorilor româneşti – şi câte feluri de aspecte 
putea îmbrăca colaboraţionismul – cel real sau 
cel trucat – cu „Puterea”? Care puteau fi eroii 
veritabili în istoria acelor vremi coercitive: cei 
care îşi sacrificau destinul creator ieşind definitiv 
„din scena” câmpului lor de creaţie, din refuz politic 
net? Sau cei care au acceptat – uneori ca aparenţe 
de beneficii personale, un colaboraţionism mascat, 
adoptând tactica şi abilitatea recuperărilor cu paşi mici 
şi cu tributuri mari, a câmpului valoric real? Cum ar fi 
taxată azi, de ex., o personalitate ca cea a Luciei Sturdza 
Bulandra, care acceptă de la „Puterea comunistă“ 
directoratul unui teatru înfiinţat de comunişti pentru a 
promova o dramaturgie tezistă, proletcultistă, intră în 
partid, plăteşte obolul ideologic şi totuşi „joacă dublu”, 
căutând prilejuri de spărturi, „aprobări” şi „ferestre noi” 
care induc treptat un alt răsuflu, consolidînd valoric o 
instituţie care e şi azi, în condiţiile forţelor de creaţie 
eliberate, o bornă importantă şi rezistentă a teatrului 
românesc? Teatrul „Municipal” de ieri, care azi poartă 
numele marii actriţe, a fost o pepinieră de mari actori. 
Se putea pune botniţă generală artei interpretative? 
Literatura – şi mai ales dramaturgia –, s‑au oprit până 
acum mai mult asupra altor sectoare de activitate socială 

în ce priveşte investigarea acestei perioade istorice ieşite 
din ţâţânile normalităţii, care impunea înscrierea în fals 
a vieţii şi a actului de gândire. Piesa lui Candid Stoica se 
deschide oportun asupra unui tărâm mult mai vulnerabil 
ce a trebuit să gestioneze supravieţuirea în acea 
perioadă şi până la urmă să o domine: tărâmul social al 
artisticului – în care despărţirea apei de uscatul noroios 
e un proces mult prea complex, încă dificil de judecat. 
Figura Luciei Sturdza Bulandra apare ca o inteligenţă 
duplicitară, folosindu‑şi masca „ideologică” într‑un mod 
diferenţiat: într‑un anume fel cu activiştii C.C., în altul 
cu „oficialii” partinici din conducerea teatrului (Beate 
Fredanov şi directorul adjunct Vrabie) – şi, în sinceritatea 
totală a măştii smulse, cu „sfetnicul” ei de taină, regizorul 
tehnic Bob. Pe Mircea Şeptilici, abia eliberat din puşcăria 
comunistă, îl va primi cu efuziune puternică şi sinceră  în 
camera secretă a cabinetului şi‑i va promite tot sprijinul 
reintegrării. Povestea condamnării politice a lui Şeptilici 
ţine de un episod bine‑cunoscut la vremea respectivă şi care 
stârnise oarecare vâlvă în epocă: procesul şi condamnarea 
unui grup de intelectuali români din care unii, membrii 
ai „partidelor istorice”, care‑şi pregătesc fuga l a 
Paris odată cu instalarea univocă a Partidului 
Comunist (în urma alegerilor mistificate 
din 1946) – şi care au fost trădaţi 
şi capturaţi din avionul ce 
trebuia să decoleze în 
secret din comuna 
T ă m ă d ă u . 
P i e s a 
lui 

C. Stoica 
demarează însă 

într-un moment mult 
mai târziu: în 1990 – când 

îndrăgitul actor de odinioară 
auto‑exilat de mai mulţi ani în 

Canada, unde continuă să picteze – (cel de 
al doilea talent al său, pe care‑l manifestase încă 

din ţară) – se află în preziua unui vernisaj, la Montreal. 
Acest moment – căruia îi va urma – ca o cădere de cortină, 
momentul neprevăzut al morţii – e cel care‑i prilejuieşte 
întreaga retrospectivă biografică: vinovăţia confuză faţă de 
sinuciderea primei soţii, actriţa Nora Piacentini, perioada 
amorului consolator cu vedeta revistei româneşti, Tanţi 
Căpăţână, pregătirea fugii la Paris, vizitele emisarului 
trădător, revenirea în teatru după ispăşirea penitenciară. 
Figura actorului e umană în sensul cel mai profund al 
cuvântului: nu e o victimă‑erou, a unei istorii nefaste, ci 
un om alcătuit din lumini şi umbre; cu laşităţi pe care şi 
le recunoaşte şi asumă, dar şi cu o silă funciară faţă de 
josnicia patentă. Iar personajul acela odios şi josnic, există 
şi el în această piesă – şi pe model „cu cheie” în realitatea 
vremii: e Ionescu, ziaristul care‑l împroşcase veninos 
după moartea Norei Piacentini, care devine urmăritorul 
şi turnătorul lui la securitate, şi pe care îl reîntâlneşte ca 

transfug, la Montreal, apărut în sala de expoziţie – unde 
încearcă, într‑o luare ce cuvânt, să insinueze o trecută 
aderare a fostului actor la serviciile de Securitate. Mişelia 
e demontată însă magistral de un M. Şeptilici pentru care 
aceste din urmă cuvinte devin un fel de depoziţie morală 
înaintea morţii.

„Dosarul Curvelor” – cea de a doua piesă – nu 
ocultează nici ea miza politică a distorsunii phihologice 
provocate de perioada comunistă. Denunţul pare 
însă mai puţin frapant datorită caracterului de „caz 
particular” al obsesiilor „turnătoare” – în ultimă instanţă 
ridicol‑rizibile – ale eroinei. Caracterul de „document” 
nu e însă ştirbit. Piesa transcrie un episod din viaţa 
regretatului şi eminentului scriitor care a fost Teodor 
Mazilu şi anume logodna sa prelungită (fapt ce pare 
că a rămas necunoscut biografilor) – cu fosta actriţă a 
Teatrului din Piatra Neamţ, Paula Chiuaru. Faptul în 
sine nu are nici o relevanţă. Relevantă e, ca distorsiune 
psihologică promovată de „cultul turnătoriei” menit să 
capete proporţii într‑un stat torţionar, existenţa, rizibilă 
precum spuneam, a acestui „Dosar al curvelor”. Destul de 
talentată şi cu aptitudini pentru o gamă tipologică largă 
între comedie şi posibil tragedie (o visa pe Lady Macbeth), 
Paula Chiuaru considera, în bună măsură pe drept, că 
nu e folosită la scara posibilităţilor ei reale şi că şansele 
sale pentru un „teatru mare”, în Bucureşti, sunt furate de 
actriţe care‑şi obţin rolurile pe căi imorale, prin serviciile 
sexuale oferite regizorilor şi directorilor de teatru. Drept 
care, bântuită de revoltă alcătuise un „Dosar” de probe, 
pe care le vâna – şi pe care îl „îngrăşa”, cu intenţia ca 
finalmente să‑l înainteze organelor oficiale ce‑ar trebui 
să ştie adevărul. Temperamentală, aparent frivolă, prin 
comportamentul ei „jemenfişist”, Paula Chiuaru avea un 
fond idealist de mare puritate şi nu realiza că, de fapt, 
recurgea la un procedeu bicisnic: acela de a urmări viaţa 
altora şi a denunţa. Hotărâtă să joace un rol ce‑ar putea 
fi scris anume pentru ea, se adresează lui Teodor Mazilu 
şi îl invită la P. Neamţ să scrie o piesă specială, cu un 
personaj în care şi‑ar putea folosi mai mult calităţile. 
Dramaturgul se conformează, soseşte – e găzduit 
preţ de o lună şi ceva, între timp se îndrăgostesc, 
se iubesc – dar fire boemă, dramaturgul e furat de 
ispita „cârciumii”, pe care o vizitează în fiecare 
seară împreună cu actorii teatrului. În acest 
timp o cere de soţie – dar brusc hotărăşte să 
se înapoieze în Bucureşti. Cauza o ghicim: 
şi‑a terminat banii. Promite să revină 
curînd cu piesa, îşi jură amândoi credinţă 
pentru toată viaţa, Mazilu îi trimite Paulei 
în fiecare zi câte o scrisoare, Paula 
vine în fiecare zi la gară, să‑l aştepte 
la trenul de Bucureşti, însoţită de 
medicul navetist care‑i e un bun 
şi credincios amic. Zilele trec, 
scrisorile continuă, dar Teodor 
Mazilu pare să nu se mai întoarcă 
vreodată. Un incident cu celălalt 
medic – al teatrului – vânător 
de aventuri – care, după ce o 
invitase la restaurant, dorise 

să urce în apartamentul ei – şi 
pe care îl lovise brutal cu uşa, devine 

prilejul unei reaşezări neaşteptate de 
destin: la a doua încercare a uşii, femeia crede 

că‑i acelaşi personaj, deschide şi aruncă în capul, 
încă neprivit în faţă, un obiect greu. Îngrozită, constată 
că la pământ zace mort nu agresorul, ci celălalt medic: 
bunul şi credinciosul prieten. Într‑o imensă durere, îşi dă 
seama că el a fost omul pe care l‑a iubit cu adevărat şi 
că, în dorinţa ei de glorie, nu şi‑a luat în seamă sufletul. 
Cel „mort” nu e însă mort, ci doar ameţit: izbuteşte să se 
ridice – şi acesta va fi momentul pecetluirii căsniciei lor 
viitoare. 

Paula nu ştia însă ce se petrecuse la Bucureşti. Nu 
ştia că acolo T. Mazilu, hărţuit de cenzură, nu izbutea 
să‑şi joace piesele, că nu mai primea bani şi trăia (şi bea) 
din datorii – sperând că odată şi odată va reveni la Piatra 
Neamţ! Şi, mai ales, ea nu ştia că el e bolnav: că spectrul 
morţii se instalase odată cu cancerul, în trupul lui. Ştirea 
căsătoriei ei cu medicul, Mazilu o primeşte însă, ca pe o 
eliberare: se simte eliberat de cuvîntul dat şi de jurământ! 
Eliberarea paralelă dintr‑o iubire falsă, instalată mai mult 
pe autosugestie şi trăire imaginară.

(P.S. Paula Chiuaru a avut finalmente un destin tragic – 
ce nu mai putea intra în documentarul piesei): După mai 
mulţi ani de căsnicie, fire pasională, a devenit geloasă pe 
soţul ei pentru prezumtive încălcări ale codului conjugal. 
L‑a ameninţat că‑şi va da foc. Considerând‑o retorică, el 
a întrebat‑o în glumă: Cum îşi va da foc? Ea şi‑a aşezat 
palmele pe flacăra aragazului – şi având un halat din 
nylon, flacăra, prelinsă ca un şarpe i‑a cuprins trupul. A 
murit în chinuri îngrozitoare).

Candid Stoica şi teatrul – document 
Jeana Morărescu 
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Distins auditoriu, trebuie să vă mărturisesc, şi o fac 
prima dată că, deşi veneam de la ţară, de la Slătioara, eu 
am descoperit ţăranul la Bucureşti, pe Calea Victoriei, 
la şaptesprezece ani, într‑o dimineaţă ploioasă de toamnă 
târzie, igrasioasă, cu burţile norilor atârnând peste oraş 
ca nişte ugere vinete, slăbănoage, când, trecând prin faţa 
Palatului Regal al lui Carol al II‑lea, în care fusesem exact cu 
un an înainte, imediat după abdicarea lui Mihai I al României, 
tocmai retrăisem uimirea ce mă cuprinsese atunci, urcând 
somptuoasa scară de marmură, ducând în Sala tronului, 
scăldată într‑o lumină orbitoare pentru mine şi în risipa de 
aur ce poleia stucaturile şi tavanul întreg şi tot ce vedeam eu, 
şi mi se părea mie, scăldat numai în aur şi, cu amintirea asta 
în minte, m‑am trezit, dincolo de Palat, cu fruntea lipită de 
sticla rece ca gheaţa a vitrinei librăriei de lângă Biserica 
Boierilor Creţuleşti în ochi acum, cu picioarele desculţe 
ale unui adolescent ca şi mine, ieşind din nişte pantaloni, 
ca şi ai mei, de dimie săină, ţesută în război de fina Anica 
din deal, de la Turiceşti, şi pantalonii legaţi cu bertelii albe, 
de pânză, deasupra glesnelor şi picioare cu talpa înfiptă 
zdravăn în ţărâna arăturii, cu degetele răşchirate, şi picioarele 
desculţe, pe care le am în ochi şi astăzi când vorbesc cu 
dumneavoastră şi care m‑au tulburat atât, se aflau pe coperta 
unui roman de Zaharia Stancu, cu titlul ,,Desculţ’’, iar cartea 
înconjurată, cât ţinea toată vitrina, de paginile manuscrisului 
cu scrisul mărunt al lui Zaharia Stancu cu tocul şi peniţa 
cu nenumărate ştersături şi adăugiri pe margine şi, exact 
în clipa aceea, vă mărturisesc azi, mi-au venit în minte 
ţăranii mei de la Slătioara, în mijlocul cărora mă născusem şi 
crescusem şi din care şi eu făceam parte cu tot sufletul, fără 
să‑i fi văzut, până atunci, şi recunoscut în fiinţa lor istorică 
unică, clasa socială, Ţăranii, cărora li se spunea şi ,,talpa 
ţării’’, a ţării pe care o şi apăraseră până de curând, cu viaţa 
lor, în războiul abia încheiat, trei ani ne despărţeau de el, şi în 
care muriseră, ca şi tatăl meu, şi aşa am avut pentru prima 
dată sentimentul identităţii lor şi a mea, fireşte, sentiment 
pe care îl am şi acum: o lume, stimat auditoriu, care azi, 
însă, nu mai există, din nefericire, pentru că ţăranii pe 
care i‑am iubit eu şi pe care aveam să îi descriu eu, cu 
gândul necontenit la ei din clipa aceea, nu mai există!

Am rămas singur în Slătioara, din vremea aceea, şi 
astfel am şi scris, nu prea de mult, o povestire pe care am 
intitulat-o ,,Ultimul ţăran din Slătioara’’, care sunt eu!

Picioarele desculţe, ale adolescentului din fotografia 
inspirată a lui Aurel Bauh şi atât de puternic evocatoare şi 
reverberatoare de pe coperta romanului lui Zaharia Stancu 
şi risipa filelor manuscrisului care înconjura imaginea 
picioarelor desculţe, au fost ca un şoc pentru mine şi am 
avut sentimentul că am fost electrocutat în acest şoc, iar 
imaginea copertei romanului lui Zaharia Stancu m‑a urmărit 
toată viaţa, până acum, când vorbesc cu dumneavoastră, şi 
m‑a ambiţionat, s‑a transformat într‑un vis care, şi el, m‑a 
urmărit şi mă urmăreşte şi azi, iar visul acesta s‑a transformat 
de atunci în viaţa mea şi în patima mea şi în idealurile mele şi 
în credinţa mea de scriitor.

Aşadar, despre aceşti ţărani vreau să vă povestesc, de 
fapt, eu astăzi, în patru sau cinci scurte poveşti, pe care le 
cred şi le sper în stare să vă rezume istoria ţărănimii noastre 
în ultimii 70 de ani.

Întorşi din război ca dintr‑un coşmar ce nu făcea parte 
din viaţa lor, nu‑şi avea izvorul în experienţa vieţii lor de până 
atunci, au început să trăiască, totuşi, fiecare clipă a vieţii lor 
adevărate sub imperiul lui, al amintirilor războiului, la care 
participaseră, ca şi când ar fi participat la o lucrare anume, 
ce le întrerupsese brutal lucrul lor milenar, la pământ.

— „Ăsta a fost lucrul nostru atunci, războiul! – zicea 
Năiţă Lucean, finul meu, erou perpetuu al scrierilor mele ‑, 
lucrul nostru a fost războiul. Aşa i‑am şi spus ofiţerului 
care venise cu colectivizarea şi nu‑i prea convenise cum 
mă uitam eu la el. Cu ce te‑ai ocupat dumneata până 
acum? – mă întrebă el. Cu războiul!, zic, fiindcă toată 
ţara, şi mai ales noi, ţăranii, ne‑am ocupat cu războiul! Şi 
când s‑a termenat ce avusese ţara de lucru cu noi atunci, 
ce avusesem noi ordin să lucrăm atunci, ne‑a trimis 
acasă“. Însă mai zicea el: „Atunci a murit cai mulţi!...“ Şi 
toţi ziceau la fel: „La Tisa – zicea cineva –, a murit mulţi cai“ 
şi Năiţă Lucean: „Şi eu i‑am văzut! A murit cai mulţi.“

El, şi ei, ţăranii, nu‑şi aminteau cât de mulţi oameni 
muriseră, şi îi murise chiar lui Năiţă Lucean fratele lui, şi 
muriseră neamurile lor, până la cea mai îndepărtată spiţă. 
„A murit cai mulţi!“ – ziceau şi rămâneau cu ochii pironiţi 
în zare. Ei n‑aveau, la Slătioara, cai mulţi: ei aveau boi dar şi 
boul ca şi calul, reprezenta pentru ei cea mai scumpă avere 
după pământ, fiindcă ei cu boii lucraseră pământul. Şi le 
mureau atunci, ca întotdeauna, şi copiii: câte unul, câte doi, 
câte trei, din cei cinci, sau şapte sau unsprezece, câţi alergau 
prin curtea lor şi ei erau distruşi, la fel de distruşi, dacă nu 
mai mult, când le murea un bou şi umblau o săptămână 
întreagă cu capul gol şi neraşi, plângând şi alergând rătăciţi 
şi neputincioşi şi cu credinţa că fuseseră blestemaţi, fiindcă 
„boul se creştea greu – ziceau ei –, ani de zile, până se 
făcea bun de jug!“. Şi lui Năiţă Lucean îi murise un bou, 
chiar în primăvara de după război; căzuse secerat din picioare 
în jug, la mijlocul curăturii pentru porumb şi Năiţă Lucean 
plângea la capul lui, după ce‑i scosese resteul care‑l ţinea în 
jug şi‑l mângâia pe frunte, între coarne: „Păi ce făcuşi, tată?! 
Cum murişi tu, acum, şi mă lăsaşi cu arătura de porumb 

netermenată? Tomnai, acum?“ – şi se lipea cu obrazul de 
obrazul boului şi plângea cu coarnele lui în braţe. Acum, 
trebuia neapărat să se facă tovarăş de bou cu un vecin, care 
şi el rămăsese cu un singur bou, dar care era un zgârcit... şi 
nu ştia cum l‑ar fi înduplecat să‑l ajute să termine aratul.

Doar clopotul nu‑l trăgeau ei la moartea unui bou, 
suferinţa era însă sfâşietoare şi îi punea la pământ, fiindcă 
pământul era dragostea lor şi dragostea lor de pământ era 
nesfârşită şi când se înfiripa, chiar dragostea lor de flăcăi 
pentru o fată, dragostea asta lua un foc şi mai mare şi mai 
pârjelitor şi mai mistuitor dacă pământul fetei, era mejdină cu 
pământul flăcăului şi putea deveni zestre şi se făcea, atunci, 
cât de mică ar fi fost ea, zestrea asta, o moşie, o „propietate“...

Iată de ce, când a apărut colectivizarea, ameninţarea 
întâi, şi apoi realizarea acesteia brutală şi străină, indirect, 
de interesele lui imediate, în sufletul ţăranului s‑a produs o 
ruptură extraordinară. Ţăranilor li se lua sensul existenţei. 

Pentru ei, întotdeauna, Pământul a fost şi o proprietate, 
dar şi mai mult decât o proprietate, a fost generatorul 
unei filosofii de viaţă, al unei spiritualităţi identitare; 
pentru ţăranul român, pământul a fost şi o religie. Iar 
creştinismul, mi‑aş permite să spun, la români, paradoxal 
a fost şi o expresie a înţelesului de proprietate. Ţăranii 
noştri şi‑au apărat dintotdeauna, de la formarea statului 
român, odată cu pământul, şi credinţa, odată cu graniţele 
ţărarii şi Sfânta Liturghie; la ei s‑a confundat ideea de 
pământ cu ideea de credinţă, cu ideea de speranţă, cu 
ideea de viitor, cu sensul existenţei. Pământul a fost, 
pentru ţărani, aşadar, nu numai o proprietate, ci şi un 
spaţiu al lor, identitar, sfânt, care a născut şi „Mioriţa“ 
şi întreaga mare literatură populară şi întreaga mitologie 
creştină, ţărănească, românească, încât s‑a putut alcătui 
în ultimii ani şi un Calendar al ţăranului român, mult 
mai bogat, mai complex, mai reprezentativ pentru 
spiritualitatea noastră ţărănească, pentru psihologia 
ţărănească românească, decât calendarul creştin pentru 
că, în acest calendar ţărănesc, şi‑a găsit locul întreaga 
lui avere spirituală, reprezentată de filozofia, de valorile 
sociale şi morale, de pragmatismul vieţii domestice 
a ţăranului român şi acest calendar rămâne de studiat 
de către oamenii noştri de ştiinţă capabili să contureze 
astăzi, datorită lui, o nouă ipostază a psihologiei ţăranului 
român, faţă de psihologia descrisă de Drăghicescu.

A fost extraordinar de interesant pentru mine să 
descopăr un fapt care pe ţărani i‑a tulburat, i‑a uimit, i‑a 
surprins copleşitor în experienţa războiului, experienţă ce, 
odată întorşi acasă, s‑a sintetizat în câteva imagini absolut 
deconcertate. „La Odesa – zicea Năiţă Lucean, de pildă, 
ca un filozof al satului, mai tânăr, dar mai uscat de acest 
război şi de pătimirile lui şi arătând, când s‑a întors, şi de 
atunci până a murit, ca un sfânt –, la Odesa, am văzut, 
fraţilor mei, pe strămoaşa noastră, maimuţa“ – le spunea 
el atunci, tuturor celor care nu fuseseră la război, uitându‑
se la el cu gurile căscate. „Când s‑a termenat lucrul cu 
noi şi nu prea s‑a termenat bine, fiindcă nu s‑a înţeles 
dacă i‑am bătut sau nu, cum se cerea la sfârşitul unui 
lucru, ne‑au dus şi pe noi la circ! Casa asta mai rămăsese 
în picioare şi era de fapt un cort şi‑l puseseră într‑o margine. 
Şi acolo am văzut‑o şi noi, bunînţeles cei care rămăsesem 
în viaţă, după lucru pe care îl avuseseră cu noi, acolo am 
văzut‑o pe strămoaşa noastră, maimuţa! Domnule, zicea 

el, stătea în cuşcă săraca; dar în cuşcă, aşa cum era ea 
amărâtă, se uita la noi printre gratii şi plângea. Plângea 
domnule, strămoaşa noastră, plângea de mila noastră, de 
i se împreunau lacrămile sub bărbie şi semăna leit cu Veta 
lui Haralambie care jeleşte morţii la noi, la Slătioara! Veta 
din capul satului, din Cumpene. Leită Veta: obrazul ei, 
ochii ei, mintea ei Însă, asta, maimuţa, strămoaşa, mi se 
pare că era mai tânără ca Veta lui Haralambie. Veta e mai 
zbârcită, săraca...“

Cu această vedere, pe viu, a unei minuni, se despărţiseră 
ei de datoria războiului de unde – zicea Năiţă Lucean – „când 
am venit noi acasă, chiar şi de la Stalingrad, am venit 
manual hipo, adică pe jos, prin ploaie, prin zăpadă, prin 
arşiţă şi numai pe jos. Într‑o noapte ne‑a pus locotinentul 
să‑i facem un pat fiindcă răcise şi am pus patru morţi, 
unul lângă altul şi pe urmă alţi patru deasupra lor, şi iar 
alţi patru, şi i‑am făcut patul repede şi deasupra o foaie 
de cort.“ Însă imaginea cailor mulţi care mureau în război 
şi povestea maimuţei, nu puteau fi înlăturate de nici o 
altă amintire, cu nici un preţ.

Aşa s‑au întors din război, cu traista şi raniţa pline 
de caiele pentru potcovit caii şi boii şi cu ciocane şi cleşti 
şi cu piuliţe şi cu şuruburi de fier, zeci de kilograme, cărate 
în spate, în raniţă, cocoşaţi, toate fieroteniile lumii pregătite 
să‑i ajute acum, la lucrul pământului. Totul era pregătit în 
sufletul lor; toată patima lor şi ambiţia lor şi dragostea lor 
era pământul, mult, puţin, pe care sperau să‑l muncească 
din nou...

Şi nu s‑au aşezat bine cu palmele pe coarnele plugului 
şi a venit ca un trăznet vestea colectivizării. Şi Frica! O frică 
paralizantă a cotropit şi a cucerit întreaga suflare românească, 
ca o molimă ucigătoare şi nici moartea n‑a fost, atunci, mai 
înfricoşătoare decât frica şi frica asta a intrat şi în sufletul 
ţăranului şi l‑a paralizat şi pe el. Cineva a lansat, atunci, 
ca un fir de speranţă, repede amăgitoare, zvonul că locurile 
cu temelii nu se colectivizează. Atunci, disperat, mâncând 
pământul pe care îl stăpânea, biciuindu‑şi nevasta cu copiii 
şi boii la rând, a zidit iute pietrăria unei temelii!... Şi până la 
urmă cinci temelii, pentru fiecare copil câte una şi când le‑a 
terminat şi s‑a pregătit să tragă şi el, împăcat, un somn, primul 
somn împăcat după război, timp în care a apucat să vadă şi în 
vis cele cinci temelii, s‑a anunţat că se colectivizează şi locurile 
cu temelii, se dărâmă temeliile şi se ară!...

În primăvara aceea, într‑un sat, la Petreşti, în Dâmboviţa, 
însoţind o echipă care venise să strângă cu orice preţ 
semnături pentru colectivizare, am trăit şi spectacolul unic 
al morţii ca mijloc de sustragere de la semnătura cererilor 
şi de apărare a proprietăţii. Din capul unei uliţe care abia 
se mai vedea prin ceaţa dimineţii, era cinci, ardea gerul şi 
obrajii şi urechile şi ochii şi ne năpădiseră lacrămile şi nu mai 
vedeam aproape nimic, din capul uliţei pe care înaintam, se 
ridica şi venea spre noi un vaier cumplit care se răspândea 
prin toate curţile, odată cu o alergătură bezmetică, şi porţi şi 
uşi trântite şi strigăte şi întrebări pe jumătate bocet: „Murii 
Dumitru, murii?!“ „Murii!“ – răspundea câte o muiere. „Murii 
săracul! E pe masă, întins, mort!“ Şi iar: „Murii Dumitru?!“ Şi 
la întrebarea repetată intenţionat, de o mie de ori, prin toate 
curţile, tare, răstit, cuvântul de ordine era: „Murii şi e întins 
pe masă, mort, şi moare şi nevastă‑sa la capul lui!’’

— „Murii Dumitru!?“, „Murii! Murii de tot! N‑aveţi cu 
cine mai vorbi aici, tovarăşe! Nu mai e nimeni. Nu mai e 
nimeni cu cine să vorbiţi şi muierea, la capul lui, e dusă. 
N‑apucă nici să‑l‑nmormânteze!!“...

Însă comisia a urcat scările casei şi a intrat în casă şi 
camera întreagă sugrumată de ţărani cu muierile lor şi cu 
lumânările aprinse şi cu lacrămi curgând şiroaie pe obraji 
şi în mijlocul lor, pe masă, cu lumânarea în mână, din care 
picurau fierbinţi lacrămile de ceară pe degetele mortului şi 
pe podul palmei lui şi el, dacă era mort, săracul, nu simţea 
nimic, şi o muiere mai grijulie zicea: „Puneţi‑i voi o hârtiuţă 
sub lumânare că îi arde degeaba pielea deştelor şi deştele 
toate...“ Şi Dumitru mort, cum ziceam, întins pe masă, cu 
căciula în cap brumărie, la fel de brumărie cum era căciula 
pe care o purta şeful comisiei, ca să le‑o arate ţăranilor ca 
model, adică aşa erau căciulile ţăranilor de la Dragomireşti Olt 
care se şi înscriseseră în Colectivă... trecuse un an de atunci, 
strânseseră recolta şi, cu banii, intraseră în Drăgăneşti 
Olt şi nu mai rămăsese în târg, în nici o prăvălie, nici 
măcar o testea de ace; tot cumpăraseră, şi căciuli brumării!, 
bunînţeles, cum era căciula şefului comisiei. Şi în acest vaier 
sfâşietor, în această jelanie asurzitoare: „Cum murişi tu, 
Dumitre, acum, în capul primăverii?“, şi „Cum lăsaşi tu 
arătura netermenată şi viţeii tăi mici, pe care cine îi mai 
adapă acum?“ Şi „Cine se mai duce acum, cu boi bătrâni 
la arat? Cine se mai duce la moară să macine? Cum făcuşi 
tu, Dumitre, una ca asta? Cum te supăraşi tu, aşa rău, ca 
să mori?“, „Ai fost tu şi la război şi ai venit teafăr acasă şi 
viu şi ne‑apucasem şi noi să arăm şi să vindem tăuraşii şi 
să ieşim şi noi în lume! Acum, când ţi‑ai luat şi tu căciulă 
ca ăia de la Dragomireşti Vale? Cum să mori tu, acum, de 
frică, şi să ne laşi, dacă n‑ai murit în război?!“

La capătul acestor întrebări la care nu răspundea 
nimeni, şeful comisiei cu căciula brumărie în cap, se duce 
la masă unde zăcea întins, mort, Dumitru şi pune mâna pe 
încheietura mâinii lui Dumitru: „Nu e mort, domnule! – 
zice el. Nu e mort. Îi bate inima. Deschideţi ferestrele 
măi fraţilor, că‑l omorâţi voi, de tot, acum! Nu e mort, îi 

CUM AM AJUNS SĂ SCRIU DESPRE ŢĂRANI
Dinu Săraru
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Şedinţa din 13 iunie 2012, a Cenaclului 
„Literatorul” condus de scriitorul Nicolae Iliescu, 
s‑a desfăşurat în Sala Mircea Eliade a Bibliotecii 
Metropolitane Mihail Sadoveanu, Bucureşti, Strada 
Take Ionescu nr. 4, sub moderarea dramaturgului şi 
romancierului Emil Lungeanu.

Izul aparte al lui iunie, lună de început a verii, 
cunoscută după denumirea populară şi „Cireşar”, încă 
plutea în aer. „Moşii de vară” şi „Rusaliile” („Pogorârea 
Sfântului Duh” şi „Sfânta Treime”), ‑  marile sărbători 
religioase abia îşi luaseră zborul.    

Cenaclul şi‑a desfăşurat activitatea sub semnul 
prezentării noutăţilor literare: cărţi apărute recent sau 
în prag de apariţie. S‑au aliniat programului scriitorii: 
Florica Gh. Ceapoiu, Marian Dumitru, Constantin 
Mironescu, Andada Călinescu, Petru Solonaru, Ioana 
Stuparu. 

Ca un bun început, poeta Florica Gh. Ceapoiu 
s‑a prezentat cu două volume proaspăt ieşite de sub 
tipar: 1. „La ospăţul zorilor”, Editura Rawexcoms, 2012. 

Cartea cuprinde nouăzeci de poezii, din care autoarea a 
citit: „Bezna din noi”, „Muguri de lumină”, „Un fluture 
de lumină” şi „Pasărea din stele”.  2. „Reverberaţii pe 
treptele cuvântului”, Editura Arefeana, 2012. Cuprinsul 
cărţii este alcătuit din cronici literare semnate de un 
număr de scriitori care şi‑au spus cuvântul în privinţa 
creaţiei poetei Florica Gh. Ceapoiu, pe o perioadă de 
zece ani (2002 – 2012). Iar ca o aşezare la loc de cinste a 
versului, cuprinsul cărţii este presărat cu poezii culese 
din volumele publicate pe timpul celor zece ani. 

Din volumul aflat în pregătire, intitulat „Biblioteca 
din oglindă”, poetul Marian Dumitru a făcut cunoscute 
următoarele creaţii literare: „Eminescu” şi „Scrisoare”.  

Cu volumul „Poeme în clarobscur”, Editura Paco, 
2012, a venit poetul Constantin Mironescu. Din cele 
nouăzeci de poezii aflate în cuprinsul cărţii, autorul 
a citit: „Apocalipsă  I”, „Apocalipsă II” şi „Neputinţa”. 

Versuri inedite, dintr‑un volum în pregătire, 
deocamdată fără titlu, a citit poeta şi pictoriţa Andada 
Călinescu. 

De asemenea, dintre creaţiile ce vor fi aşezate 
într‑un viitor volum, poetul Petru Solonaru a făcut 
publice următoarele: „Între a şti şi a face”, „La temelia 
lui Socrate” şi „Un nimic dezbină falsul de adevăr”.  

 Scriitoarea Ioana Stuparu s‑a prezentat cu 
volumul „Muzeul cu bucluc”, Editura Dacoromână, 
2012, a cărui lansare organizată de editură, a avut loc 
la Salonul Internaţional de Carte Bookfest, 2012, pe 
data de 31 mai.  Cartea cuprinde o piesă de teatru, 
comedie în două acte inspirată în mare parte din 
realitate, cu un număr de zece personaje ale căror 
vârste sunt cuprinse între opt şi nouăzeci de ani. 

Astfel s‑a încheiat şedinţa din iunie a Cenaclului 
„Literatorul”. Urmează vacanţa de vară. Ne vom revedea 
în cea de a doua zi de miercuri a lunii septembrie, la o 
nouă reuniune. Cu bine!

Ioana Stuparu

Cenaclul LITERATORUL din 13 iunie 2012

Paul Celan (note)
Boris Marian 

Paul Celan a avut o existenţă tragică din multe 
motive. Nu vom face aici o prezentare exhaustivă, nu 
are nici un rost, din moment ce s-a scris enorm despre 
acest poet de primă mărime în literatura universală. S‑a 
exprimat ca poet în limba română, pe care o ştia bine, ca 
şi limba rusă, dar s‑a afirmat definitiv în germană, limba 
lui Goethe, Heine, ca şi a celor care au adus cele mai 
mari nenorociri evreilor. Nu a locuit din această cauză în 
Germania, ci în Franţa , unde nu adus‑o foarte bine. Într‑o 
carte apărută în  2006, la Editura Hasefer, „Aventuri ale 
conştiinţei de sine”, Felicia Antip punctează câteva repere 
în viaţa şi creaţia lui Celan. În luna mai 1947, în revista 
„Contemporanul” a fost publicat poemul „Tangoul morţii”, 
tradus de prietenul său, Petre Solomon. El introduce 
sintagma „lapte negru”, ca şi „moartea e un meşter 
german” (în alt poem). Laureatul cu Nobel, J. M. Coetzee 
a apreciat poemele lui Celan, ca „emblematice pentru 
secolul XX”. Poemele sale au fost traduse în numeroase 
limbi, cel mai mult în engleză, ceea ce explică şi raza largă 
de răspândire a acestora. În Germania el a fost destul 
de repede acceptat şi apoi chiar adulat, deşi semnalul pe 
care îl dădea era de condamnare a crimelor nazismului. 
Ermetic, pentru cei mai puţin obişnuiţi cu versul modern, 
a fost apreciat de cunoscători ai limbii literare germane. 
Studiat în şcoli şi universităţi, Celan era iritat de ignorarea 
mesajului şi de accentul pus preponderent pe forma 
literară, dar tocmai măiestria sa a fost cheia care i‑a 
deschis uşile recunoaşterii. Titlul de Todestango şi apoi de 
Todesfuge a fost inspirat de metoda perversă a SS‑iştilor 
de a pune muzică la difuzoare, în timp ce condamnaţii 

îşi săpau groapa comună. În România numele poetului 
este cunoscut, dar opera mai puţin, un exeget perseverent 
al acesteia fiind Andrei Hoişie‑Corbea. Creaţia de vârf 
a lui Celan a contrazis afirmaţia lui Adorno că „după 
Auschwitz nu se mai poate scrie poezie”. Coetzee spune că 
limba poetului poate orice. Fără a recurge la denumirea 
de Holocaust sau Shoah, Celan redă exact grozăvia uneia 
dintre cele mai cumplite tragedii umane. Este adevărat 
că sintagma „lapte negru” nu a fost inventată de Celan, 
ci preluată de la o concetăţeană din Cernăuţi, poeta Rose 
Auslaender, care a murit de bătrâneţe în Germania. Celan 
recurge la personaje cunoscute în literatură ca Margareta 
cu părul blond, din „Faust”, la Shulamith din Cântarea 
Cântărilor, lărgind sfera de receptivitate a propriului 
poem. Dar se regăsesc şi ecouri din muzică, din Bach, 
Schubert, Wagner, Mahler, Brahms, moartea fiind o temă  
infinit reluată. Născut la Cernăuţi, Celan s‑a salvat de 
deportarea în Transnistria, în timp ce tatăl său murea 
acolo de tifos, iar mama era împuşcată  nefiind aptă de 
muncă. Cel mai grav auto‑reproş şi  traumă psihică de 
nevindecat a fost gândul că nu a rămas alături de părinţii 
săi. Dar nu era vina sa, iar literatura pierdea, cum au 
pierit mii de creatori, un maestru. La Bucureşti în cei 
doi ani cât a locuit aici, a tradus din Esenin, Lermontov, 
Simonov, dar şi din Kafka.Lucra la Editura Cartea Rusă. 
A părăsit România în 1947 şi a murit prin suicid ( s‑a 
aruncat în Sena), la Paris, în 20 aprilie 1970. Nu împlinise 
încă 50 de ani. Deşi tradusese din franceză în germană pe 
Apollinaire, Rimbaud, Paul Valery, Rene Char, Michaud,  
el nu era cunoscut în Oraşul Luminilor, Paris.

Poemele lui Celan au inspirat peste o sută de 
compoziţii muzicale pentru solo, cor şi balet. El l‑a 
influenţat şi pe Primo Levi, un supravieţuitor al lagărelor 
naziste, care din păcate s‑a sinucis de asemenea. 
Expresia „săpăm o groapă în văzduh” a intrat în circulaţia  
colocvială. Celan a cunoscut avangardismul prin relaţiile 
cu Tzara, Fondane, Voronca, încă dinainte de război, 
De asemenea era un bun cunoscător al poeziei lui Rilke 

şi Trakl. Era un mare admirator al lui Shakespeare, a 
vizionat la Londra spectacole cu piesele marelui Will, a 
tradus din Shakespeare.

În timpul devastării oraşului Cernăuţi, cuprins 
de război, el a scris– „Nu dormi, stai de veghe/plopii 
cântă, ei umblă/alături de soldaţi/în şanţ e sângele 
tău… Lumea‑i o fiară în chinurile facerii/ despuiată se 
chirceşte sub cerul nopţii/Dumnezeu este urletul ei/
teme‑te pentru mine/ nu mişca”. Pictorul Arnold Dagani a 
surprins în scris şi în grafică momente ale deportărilor în 
Transnistria, unde au pierit nu numai părinţii lui Celan, 
dar şi o verişoară, o adolescentă care scria minunate 
versuri, Selma Meerbaum‑Eisinger. Se ştie că familia 
Antschel (Celan este o anagramă) a scăpat de primul val 
de deportări datorită eminentului salvator al evreilor din 
Cernăuţi, primarul Traian Popovici. Dar în fatidicul an 
1942 nu au mai scăpat, numai fiul care a trecut prin 
numeroase lagăre de muncă. Un biograf cunoscut al lui 
Celan a fost John Felstiner, din SUA. Iar fiul lui Petre 
Solomon. Alexandru a realizat un film despre cei doi 
prieteni folosind în titlu un calambur al lui Celan – Solo 
de Petronom cu acompaniament de Pauloncel. Plecarea 
din România a lui Celan a fost facilitată de poetul Alfred 
Margul Sperber, un bun poet de limbă germană, cu 
simpatii de stânga, iar la Viena s‑a bucurat de afecţiunea 
scriitoarei Ingeborg Bachmann. Nefericite au fost atât 
căsnicia lui Celan în Franţa, cât şi întâlnirea cu familia 
Goll, Yvan Goll fiind un poet talentat, dar soţia sa a reuşit 
să distrugă un psihic şi aşa labil, ca al poetului Celan, 
prin acuza absurdă de plagiat. Celan se gândeşte tot mai 
mult la moarte,el scrie – „sfârşitul crede că noi suntem 
începutul”. În 1969 vizitează Israelul, îl cunoaşte pe 
poetul Yehuda Amihai, dar literatura de limbă ebraică era 
străină pentru Celan, deşi cunoştea limba din copilărie, 
tatăl său fiind un evreu habotnic.

Aflând despre moartea lui Celan, poetul israelian i-a 
dedicat un poem în care îşi exprima cu durere pierderea 
unui potenţial prieten. De aici drumul lui Celan a intrat 
în postumitate.

bate inima bine!...“ Şi atunci, exact atunci, în clipa aceea 
şi în liniştea aceia de moarte, se ridică Dumitru de pe masă, 
cu picioarele răşchirate deasupra podelei şi, cu mâna pe 
mâna şefului comisiei, zice: „Nu mă înscriu tovarăşe, nu 
mă înscriu!“

Aşa am scris romanul „Nişte ţărani“ şi apoi, când 
se liniştiseră, chipurile lucrurile, şi ţăranii îşi pierduseră 
dragostea pentru pământ şi se înstrăinaseră de el, se stinsese 
patima lor pentru pământ, se stinsese şi pierise în ochii 
lor patima pentru pământ care îi ţinuse verticali o istorie 
întreagă, atunci, pământul devenise pentru ei o străinătate; 
îl vedeau departe, ca şi când s‑ar fi uitat la el cu binoclul 
întors, departe, foarte departe, şi chiar când înflorea şi rodea 
şi se umplea de nădejde recolta şi străluceau livezile şi viile şi 
lanurile de grâu şi de porumb, pentru ei, în sufletul lor cel mai 
ascuns, pământul li se arăta şi li se părea că seamănă, totuşi, 
cu iarba vântului care creşte pe locurile pusti, cu paiul înalt 
şi cu spic roşu şi când abia adie, seara, vântul, spicul acesta 
roşu se pleacă în valuri ca o mare roşie, a pustiului. Iarba 
asta se numeşte iarba vântului, a pământului fără dragostea 
ţăranului pentru el, fără sufletul ţăranului, iarba vântului, 
iarba pustiului sufletesc.

Şi brusc, cum s‑au petrecut toate împrejurările istoriei 
în ultimii 70 de ani pentru ţăranul român, brusc, sângele a 
început să clocotească iar în vinele ţăranului şi în inima lui să 
se reaprindă patima pentru pământ. Un ordin grăbit, pustiitor 
prin consecinţele lui nefaste pentru economia românească 
întreagă şi pentru spiritualitatea românească întreagă, le‑a 
dat ţăranilor dezlegare să rupă cererile de colectivizare şi 
să intre cu mâinile goale pe vechile lor fâşteie de pământ, 
neputincioşi sub cerul unei libertăţi anarhice, nerăbdători 
să‑şi ia, fiecare, vaca acasă, s‑o taie sau să şi‑o vândă; au 
împărţit tot ce se putea împărţi, au dărâmat grajdurile şi 
acoperişurile lor şi au împărţit şindrila şi ferestrele şi uşile, 
au luat acasă, unii, până şi paratrăznetul care le devenise 
parte şi ş‑au pus în şanţ în faţa casei, fiindcă nu ştiau ce 

să facă cu el, şi au distrus instalaţiile de irigaţii şi şi‑au luat 
tuburile acasă... Un jaf inconştient, general, a făcut să se 
taie cu drujba în câteva luni livezile de meri şi de peri şi de 
cireşi, să se scoată viile din pământ, să lase părăsite arăturile 
şi însămânţările. Am văzut o uriaşă pădure de zmeură, cum 
i se punea foc şi ardea, şi ardeau şi garajele în care veneau 
maşinile din Germania la recoltatul zmeurei...

Şi în acest jaf general, orb, pe care cineva, nu prea demult, 
vara trecută, l‑a declarat „cea mai mare eroare naţională de 
după evenimentele din decembrie 1989“, când el era atunci, 
chiar el, în vârful uriaşei piramide a dezastrului şi vedea cu 
ochii lui liberi de orice constrângere, jaful în general, acest jaf a 
golit brusc în esenţă şi sufletul ţăranului şi paradoxal a golit şi 
credinţa lui creştină şi aşa s‑a făcut că într‑o zi de 25 martie 
1993, ziua Bunei Vestiri, în Vâlcea, a avut loc prima crimă 
pentru pământ, după zeci de ani în care această patimă 
oarbă se stinsese; credinţa creştină a fost călcată şi înecată 
în sânge cu o prăjină de scuturat prune, la o mejdină 
dintr‑un sat atât de apropiat de locul naşterii Patriarhului 
Iustinian Marina care a apărat cu atâta demnitate, cu atâta 
diplomaţie, cu atâta curaj în faţa riscului capital, dreptul 
credinţei creştine de a se aprinde, odată cu lumânările, în 
toate bisericile noastre.

Apoi am trăit ceea ce nu credeam să trăiesc: ţărani 
din Câmpia Bărăganului şi a Dunării şi mai de peste tot, 
veniţi în zi de târg în oraşele lor, să vândă actele de 
proprietate şi proprietatea, pământul, cu două milioane 
de lei hectarul: marea lor dragoste, marea lor speranţă. 
Şi iar am văzut într‑o toamnă, într‑un noiembrie pustiu, 
în Câmpia Dunării, ţărani care‑şi arendaseră fâsteicile 
de pământ unor arendaşi străini, ţărani veniţi acum cu 
căruţele, zeci de căruţe, sute, pline de toţi ai lor, până 
şi copii, şi neamurile ca într‑un Prohod na Sibir, să‑şi 
jefuiască lanurile şi porumbul care credeau că li se datora 
şi nu‑l primiseră!

Aşa am scris „Nişte ţărani“, „Iarba vântului“ şi „Crimă 

pentru pământ“, iar acum sunt, la rândul meu, împătimit 
de credinţa că renaşterea civilizaţiei ţărăneşti în datele ei 
esenţiale, care ţin de filozofia lui Dimitrie Gusti şi a marilor 
sociologi, dintre care unul, astăzi, a vorbit aici, profesorul 
Ilie Bădescu, poate ultimul din stirpea lui Dimitrie Gusti, 
îmi exprim speranţa că această renaştere a civilizaţiei rurale 
româneşti poate fi o soluţie hotărâtoare pentru procesul de 
renaştere spirituală şi economică a României prin racordarea 
acestei civilizaţii la exigenţele superioare ale lumii de azi. 
Şi îmi exprim speranţa că oamenii de ştiinţă din România, 
cei ignoraţi astăzi – cred eu –, păgubitor şi nedemn, vor fi 
chemaţi cât mai curând, să participe la renaşterea României 
şi prin renaşterea civilizaţiei rurale româneşti.

Şi acum, ca să închei aceste poveşti mărturisitoare ale 
zbuciumului meu, când se împlinesc 80 de ani de când sunt 
român şi creştin, trebuie să vă mai spun că rămân, până la 
capăt, fidel credinţei ce însufleţeşte emblematic şi activitatea 
Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală ,,Nişte ţărani’’, 
credinţa şi convingerea că ,,Gloria aparţine celor care 
iubesc lupta mai mult decât succesul!’’

În sfârşit, ca să fiu şi mai aproape de mine şi de 
dumneavoastră, am să vă mai spun că într‑una din nopţile de 
la sfârşitul săptămânii trecute, tot chinuindu‑mă să aflu cum 
să încep şi să închei cuvântul meu de astăzi, am ascultat la 
radio un bătrân ţăran, lăutar, de undeva din Oltenia de sub 
munte, şi el în stare să‑mi concureze vârsta, dar mi se părea 
mie, cu aceeaşi lăcomie de viaţă ca şi a mea, care şi‑a încheiat 
cântecul cu o rugăciune plină de Speranţă, pe care o spun şi 
eu acum, în faţa dumneavoastră:

,,Bate‑mă Doamne să mor
Într‑o grădină de flori
În braţe cu cine mi‑e dor!’’

(Discurs ţinut la aniversarea celor 80 de ani  
la Academia Oamenilor de Ştiinţă)
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Date: Fri 07 June 2002 07.35.02+02002
To: a.klein@swipnet.se
From: celia_m<abhisarika@pcnet.ro>
Subject: (no one)

Prinţe,

Deunăzi cântăream împreună cu Guruji relativitatea în toţi termenii 
umani. I‑am spus că ar fi absurd ca totul să fie relativ; atunci la ce ar mai fi 
bun acest imens potenţial pentru perfecţiune? Abia acest lucru ar fi absurd, 
ca însăşi existenţa sa să fie absurdă. Iar dragostea perfectă poate exista, 
precum o relaţie între două persoane care caută perfecţiunea.

Dragostea este o boală şi o terapie în acelaşi timp. Singura alchimie 
comprehensibilă nouă prin cele cinci simţuri. Precum otrava preschimbată 
în antidot pentru muşcătura de şarpe. O dezordine mentală provocată de 
cele cinci simţuri, o petrecere a dorinţelor necontrolate, spuma intoxicantă 
a simţurilor bulbucind. Poţiune înnebunitoare băută în cele mai subtile 
cupe ale trupurilor noastre.

Cei vechi obişnuiau să creadă că atunci când cineva era îndrăgostit, 
purta în sine imaginea celui iubit, ca şi cum însărcinat. Amintirea celui 
dorit devenea împovărătoare şi singurul remediu ar fi fost să întâlnească 
din nou persoana iubită şi să o implore să‑i ia în schimb povara propriului 
animus. Încă mai şchiopătez cu amintirea ta, iubirea mea.

Date: Fri 07 June 2002 08.15.42+02002
To: steve.kinley@rediff.com
From: allenklein<a.klein@swipnet.se>
Subject: (no one)

Dragă Steve,

Pe scurt, nu ştiu de ce am impresia că deja cunoşti cele ce se 
întâmplă acum cu mine.

Două zile a făcut veranda mai veselă, după care, într‑o dimineaţă a 
dispărut şi întreg universul meu într‑însa, golit de sorbul apelor ca într‑o 
gaură neagră.

Am împins uşa de fier deschisă cu zgomot şi m‑a întâmpinat o 
pală de vânt pătrunsă pe fereastra opusă intrării, la marginea căreia era 
aşezat patul. Noaptea trecută această fereastră lăsase conspirativ stelele 
să îşi lucească jocul în pielea ei albă. O lumină violentă umplea acum 
încăperea golită de blândeţe ei. Am găsit pe podea două beţişoare de 
bumbac, semnele prezenţei sale empirice, preţioase particule purtătoare 
ale ADN‑ului ei unic, din care aş putea‑o reface, din disperarea de a nu o 
mai putea vedea vreodată…

Cu prietenie,
A.

Date: Fri 07 June 2002 10.03.34+02002
To: abhisarika@pcnet.ro
From: james.douglas<jamesdouglas@angelfire.com>
Subject: rog răspuns urgent!

Iubito,

Ai nevoie de o lume reală. Coboară în curelele tale empirice şi lasă 
lumea să vorbească. Bucură‑te huliganic de explozia de viaţă pe care ţi‑o 
pot oferi, vrei? Te pot dezmăţa cu o bere, iar o trupă de pletoşi, holteii 
mei de gaşcă dureros de existenţială îţi pot percuta crudităţile ascunse 
ale sufletului tău sensibil. Fiecare percuţie îţi va desface buclele frumos 
ondulate ale coafurii tale. Barul este religia mea, iar tu o neofită căreia îi 
voi desface nurii şi mă va învăţa ce este viaţa. Te vei împieliţa sub lipsa 
mea masculină de experienţă şi vei răspunde tuturor întrebărilor mele.

Al tău,
James

Date: Mon 10 June 2002 08.28.54+02002
To: abhisarika@pcnet.ro
From: allenklein<a.klein@swipnet.se>
Subject: (no one)

Draga mea,

Mă sâcâie prezenţa lui James în camera vecină de unde mă priveşte 
acum, înfrânt, răpus de harpia din Transilvania şi râde. Îl urăsc pentru că 
ţi‑a violat singurătatea şi a încercat să îţi respire aerul. Până a nu veni el 
după tine erai regina mahalului. Deasupra ta doar cerul şi maimuţele, cu 
ele, care împărţeai nebunia vântului adunat din cutele văii şi din ungherele 
munţilor.

A. 

Date: Tue 11 June 2002 23.53.07+02002
To: a.klein@swipnet.se
From: celia_m<abhisarika@pcnet.ro>
Subject: (no one)

Prinţe,

Ne trăim vieţile ca nişte monade imperfecte, încercând să escaladăm 
în noi înşine o autosatisfacţie ideală. Nevoia însăşi de interacţiune este 
ţipătul naturii noastre gregare. Dintre toate aceste relaţii care se pot stabili 

1 În drama clasică sanscrită abhisarika este o ipostază 
a curtezanei, care se duce împodobită să‑şi întâlnească 
iubitul.

între monade, dragostea este singura fuziune perfectă, care poate altera 
fără să schimbe natura celor două. Când vorbesc despre dragoste mă 
gândesc la iubirea perfectă iar nu la vreo infatuare gregară a spiritului 
sau la vreo convenţie socială ori la alte legături stabilite mecanic între 
două monade. Dragostea este dincolo de orice accident, este destinată 
la începutul timpurilor şi este cauza motoare a vieţilor noastre, care este 
nevoia de împlinire. 

Multe sunt căile de exprimare ale descoperirilor lor, pentru aceşti 
căutători conştienţi sau inconştienţi ai dragostei. (Vezi că nu fac vreo 
deosebire între agapé şi eros, ca fiind căi mistico‑erotice, respectiv 
erotico‑mistice ale sublimării senzoriale‑ şi asta doar ca să îţi ilustrez 
ardoarea căutării în a doua instanţă, aceea a dragostei erotice, care este 
adesea rău înţeleasă ca ceva adiacent unei relaţii bazate pe înţelegere 
reciprocă. Erosul meu este eros şi filía împreună, dragoste “frenetică” şi 
consens amical a două jumătăţi asemenea.) 

Date: Tue 11 June 2002 11.11.11+02002
To: abhisarika@pcnet.ro
From: allenklein<a.klein@swipnet.se>
Subject: numele tău

Dragă Joséphine,

Nu înţeleg cum şi de ce ai devenit o abhisarika, dar aş vrea să îţi dau 
un nume de regină, datorită nobleţei şi înaltei tale gândiri. Vorbeşti despre 
dragoste în abstract şi pot bănui la răstimpuri că eu sunt cel căruia i‑ai dărui 
dragoste ta. Trebuie să recunosc că nu am problematizat niciodată asupra 
acestui subiect prea mult. Spune‑mi, ai cumva în teoria ta despre Dragoste 
vreun know‑how despre cum se realizează această iubire perfectă?

A.

Date: Wed 12 June 2002 00.13.17+02002
To: a.klein@swipnet.se
From: “Joséphine”<josephine@pcnet.ro>
Subject: alchimie de dragoste

Prinţe,

Am început să problematizez despre Dragoste de când m‑am întâlnit 
cu Ea. Pentru că nu vreau să fiu târâtă fără voia mea de stimuli emoţionali 
externi. Când rămâi liniştit cu tine însuţi realizezi vârtejul emoţional în 
care eşti nevoit să trăieşti: pasiuni grandive, capricii fugitive, toate ne aduc 
schimbări mai profunde decât moartea însăşi. 

De ce căsătoriile în societăţile tradiţionale erau reuşite? Deoarece 
cuplurile erau selectate după un anumit set de valori, transmise din timpuri 
imemoriale. Cei din vechime trăiau aproape de natura lor umană şi în 
armonie perfectă cu instinctele lor. Instinctele noastre sunt astăzi atrofiate 
datorită pletorei de constrângeri, în special sociale. Cineva se poate întâlni 
cu partenerul predestinat fără să observe cumva, căci vocea instinctului 
e mută. Cei vechi foloseau tot felul de divinaţii de citire a sorţii, practici 
magice, care nu erau altceva decât metafore ale unor seturi de valori în 
jurul căreia era centrată societatea şi prin care dorinţa erotică era ţinută 
sub control, admiţând relaţiile potrivite şi respingând pe cele rele. Cum 
ei credeau în existenţa ursitei, divinaţia avea drept scop corectitudinea 
investigaţiei şi punerea împreună a celor două jumătăţi înstrăinate.

Chestiunea este mai simplă: într‑o zi încercam să scap de asalturile 
unui vânzător în ambuteiajul din Bug Bazar din Calcutta. Preţul, culoarea, 
calitatea materialului întruneau pretenţiile mele, singura grijă rămasă era 
aflarea unui choli şi a unei jupe care să se asorteze perfect cu turcoazul 
sariului. “Precum Dumnezeu a lăsat bărbatul şi femeia unul pentru 
celălalt, la fel îţi vei găsi şi tu piesele ca să îţi asorteze sariul. Numai ceea 
ce încă nu s‑a inventat nu îşi găseşte piesă de asortat în bazarul aceasta.”

Instinctul mă poate înşela, dar acel know‑ how de care întrebi poate 
fi această misterioasă sensibilitate feminină numită intuiţie. Eşti bărbatul 
care mi‑a schimbat alchimia.

A ta,
Joséphine

Date: Sat 15 June 2002 12.22.12+02002
To: steve.kinley@rediff.com
From: allenklein<a.klein@swipnet.se>
Subject: (no one)

Dragă prietene,

Este uimitor felul în care încearcă să‑mi răspundă prin argumentaţii 
logice şi cu seriozitate la nişte fleacuri la care nu mă gândisem niciodată 
prea mult. Aş prefera ca aceste braţe tinere şi buze de cireaşă să deschidă 
o dată cufărul acela al dragostei, ca să curgă spre mine.

Încă, rămân sclavul ei.
A.

Date: Fry 8 Nov 2002 22.21.30+02002
To: steve.kinley@rediff.com
From: allenklein<a.klein@swipnet.se>
Subject: (no one)

Nu o pot procesa. Am nevoie mai mult decât de un editor pentru 
a cuprinde lumea ei. Mă umple complet. Mi‑e teamă că sunt nevoit să o 
şterg din memorie.

\:C\My documents\Celia\jurnal\18 noiembrie 2002.txt

Aşteptarea este perna pe care ne odihnim gândurile obosite. Paul 
Valery a văzut rodiile pârguind precum sânii, spulberându‑şi bunătatea 
înafară precum o frunte de savant şi‑ar arunca ideile. Totuşi, va mărturisi 
că se iubeşte pe sine în iubirea iubitei sale. Eliot şi‑a înjosit iubita compusă 
din ceaiuri de five o’clock, din ureche fină pentru Chopin şi din discuţii 
facile şi a târât Dragostea pe străzi, ca şi cum ar fi fost o fantomă umblând 
printre oameni banali ca mine şi ca tine. Poe nu şi‑a putut cânta iubita 
decât moartă, la fel şi Dante. Petrarca s‑a imortalizat cu moarta sa Laura. 
Acel poet cu nume de căţel, vei zice, Catullus, frumos şi‑a mai cântat 
iubirea. Nu a făcut altceva decât să lingă tălpile reginei amorului, Sapho :

« Cine este acela, rogu‑te, care poate sta liniştit lângă tine? Poate 
numai un zeu. 

Când mă aflu în preajma‑ţi, limba mi se bâlbâie, iar prin trup îmi 
trece un râu de foc ».

Se află un teatru în capul nostru, iar Dragostea este scenariul 
dorinţelor noastre născute din exalaţiile simţurilor. Totuşi, faptul ca atâţia 
căutători conştienţi şi inconştienţi ai Dragostei s‑au luptat cu propriile 
sentimente demonstrează ca ele există. 

Date: Tue 19 Nov 2002 22.21.30+02002
To: steve.kinley@rediff.com
From: allenklein<a.klein@swipnet.se>
Subject: (no one)

Am dat‑o afară… Afară cu cei o mie şi unul de clopoţei care răsunau 
parcă purtaţi de un elefant speriat. Hmmmm… mă întreb care dintre ei va 
fi sunând pentru mine ? Cred că toţi. Într‑un fel îmi lipseşte acel lucru : 
întotdeauna mă făcea să mă simt precum… Dumne… Oh, Dumnezeule 
Mare ! Mă făcea să mă simt important pentru ea, care îşi atârna visele de 
deciziile mele, care îmi fura din timp. Mă simt atât de eliberat acum.

Date: Wed 20 Nov 2002 22.21.30+02002
To: a.klein@swipnet.se
From: stevekinley<steve.kinley@rediff.com>
Subject: (no one)

Bravo!

\:C\texte sanskrite\Dragoste furată.txt

Şi încă îmi amintesc faţa iubitei cu cerceii de aur frecându‑se de 
obraz, din poziţia dominantă, perlată de broboane uleioase, ţâşnite din 
sudoare, în oboseala legănărilor. 

Şi încă îmi amintesc privirea ei gingaşă căutând în jos în vremea 
împreunării, trupul ei suav tremurând de plăcere, parte din frumosul ei sân 
descoperit de marginea sariului căzut de pe umăr, buza de jos împodobită 
de muşcătura sărutului meu. 

Şi încă mi‑o amintesc pe cea cu braţele împurpurate ca frunzele noi 
de Ashoka, sfârcurile sărutate de şiragul de perle, obrajii palizi înfloriţi cu 
un zâmbet, mersul ei uşor şi graţios de lebădă. 

Şi încă îmi amintesc urma unghiilor mele pe coapsa ei unsă cu 
praf aurifer şi pastă de santal, când ridicându‑se i‑am smuls veşmântul 
strălucind de aur, ea şi‑a acoperit sfios semnul, în vreme ce pleca de lângă 
mine. 

Şi încă mi‑o amintesc, în taină, cu ochii largi strălucitori, jucând în 
kajal, coama împodobită cu flori bogate, dinţii sclipind ca perlele, înveliţi 
în şofran, purtând brăţări de aur. 

Şi încă îmi amintesc firele de păr răsfirate şi ghirlandele alunecând 
în tainica întâlnire, gura ei cu buze îndulcite de zâmbet, şiragul de perle 
sărutând sânul ei plin, ridicat, fermecător.

Date: Fry 22 Nov 2002 22.21.30+02002
To: steve.kinley@rediff.com
From: allenklein<a.klein@swipnet.se>
Subject: (no one)

Cred că îmi trăiesc lecturile din sanscrita clasică. Pe unde o fi ea? 
Mă simt ca un hoţ de fantezii.

\:C\mari lirici\Eminescu\Cezara.txt

Cu totul altfel e Venus şi Adonis. Venus e numai amor. Ea‑şi pleacă 
capul ei îmbătat de pasiune pe umărul acelui tânăr femeieşte‑frumos, timid 
şi înamorat în sine, şi el se uită furiş la formele perfecte ale zeiţei ce‑l 
fericeşte, căci i‑e ruşine să se uite de‑a dreptul. El joacă rolul unei fete 
naive pe care amantul ar fi descoperit‑o.

În genere îmi place a reprezenta pe femeia agresivă. Bărbatul e 
fireşte agresiv, va să zică natura se repetă în fiece exemplar în astă privinţă 
şi excepţiile ei sunt tocmai femeile agresive. Este o nespusă gentileţe în 
modul cum o femeie ce iubeşte şi care e totodată inocentă, timidă, trebuie 
să se apropie de un bărbat sau ursuz, cine ştie prin ce, sau şi mai pudic 
şi mai copil decât ea. Cum vezi, nu vorbesc de curtezane, de femei a 
căror experienţă este călăuza amorului, ci tocmai de agresiunea inocenţei 
femeieşti. 

\:C\My documents\Celia\jurnal\23 noiembrie 2002.txt
Acest fişier nu conţine nici un document.
\:C\My documents\Celia\jurnal\24 noiembrie 2002.txt
Acest fişier nu conţine nici un document.
\:C\My documents\Celia\jurnal\29 noiembrie 2002.txt
Acest fişier nu conţine nici un document.
J
Unde este ea?
*
*
Am căutat‑o în toate directoarele, subdirectoarele
şi documentele ascunse şi nu am găsit‑o.
L
*
*
*
Îmi pare rău, aceasta nu este o întrebare validă.
Mi‑am dat suficiente date
suportate de structura mea binară.
Te rog să întrebi o inteligenţă umană.

alchiMie de draGoste
Juleta Rotaru

Sunt o femeie care încă nu s‑a inventat. 
Nici un bărbat nu îmi merită darurile, 

aşa că m‑am hotărât să le vând. 
- Abhisarika1
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Recent, ne‑a fost adusă spre lectură o altă carte scrisă 
de Henry Kissinger intitulată: CHINA. Ambii termeni ai 
binomului mă îndemnau s‑o caut. Înainte de toate,pentru 
conţinut. Tematica chineză m‑a invitat constant şi de 
multă vreme. Ca mai toţi din generaţia mea,am fost 
îmbiat de lectura cărţilor scrise în româneşte,începând 
dacă vreţi cu însemnările lui Petru Groza, ajuns la Beijing 
pe la începutul anilor ’50-fiica sa, Mia Groza i-a folosit 
drept stenografă‑continuând cu cărţile scrise de George 
Călinescu, Eugen Barbu, Paul Anghel, Pop Simion, 
Victor Vântu, Ion Andreiţă. S‑au adăugat opere scrise în 
limba lor şi traduse în româneşte. Ne stau la îndemână 
volume elaborate în genuri şi limbi diferite‑vezi exemplul 
Malraux‑care ne‑au împins spre o mai bună pricepere 
a ţării şi a locuitorilor săi. În ultimele decenii,urmărim 
cu admiraţie activitatea de scriitori, cercetători, analişti, 
traducători dinspre China şi limba chineză pe care 
o practică în acest areal de civilizaţie intelectuali 
români, în special diplomaţi cu stagii îndelungate 
în vecinătatea Marelui Zid. Mă refer îndeosebi la 
cei din familia domnului ambasador Ioan Budura, 
la soţii Lupeanu, la domnul Ion Buzatu, ca să dau 
exemple apropiate.

Am mers de grabă în căutarea cărţii,fiind 
vorba despre China. Am căutat‑o cu plăcerea de 
a-l revedea prin scris pe fostul secretar de stat 
american Henry Kissinger. Am câteva fotograme 
decupate personal din apariţiile sale publice. 
Îl vedeam de aproape prima dată în clădirea 
Departamentului de Stat, la Washington, prin 
octombrie 1973. Fusese pus de preşedintele Nixon 
la Externe, în locul lui William Rogers. N‑a mirat 
pe nimeni această mişcare şi iată de ce: pe post de 
consilier prezidenţial pentru securitate naţională, 
Kissinger ocupa deja ecranul când venea vorba 
de America în lume. Cartea l‑a care mă refer s‑a 
născut în acele vremuri, în amonte de numirea 
respectivă. Mă voi explica. Timp de două decenii, 
SUA nu comunicaseră cu Republica Populară 
Chineză. La ONU, locul cu drept de veto în 
Consiliul de Securitate era ocupat în continuare de 
Taiwan, insula pe care se retrăsese administraţia 
Chiang Kai‑Shek. Rămânerea Chinei, prin 
aranjamentele de la Yalta în zona de interese ale 
URSS desenase un zid de netrecut între Beijing 
şi Washington. Richard Nixon căuta o apropiere 
dar nodul gordian se încăpăţâna să reziste. Şi 
chiar dacă norii continuau să rămână grămadă 
peste sat, printre fante exploatate cu insistenţă 
şi pricepere, comunicarea a devenit posibilă. 
S‑a creat perspectiva unei vizite a preşedintelui 
american la Beijing. Cine să prospecteze la modul 
concret terenul şi, mai ales, în ce circumstanţe?

În Biroul Oval se decide: 1. Emisarul special 
va fi Kissinger 2. Deplasarea în China se va face 
în circumstanţe de secret maxim. 3. Misiunea va 
fi ţinută şi ea în secret, de ea ştiind doar emisarul 
special, colonelul – pe atunci – Alexander Haig – 
viitor secretar de stat – şi, evident, preşedintele. 
Departamentul de Stat va rămâne complet în 
afara acţiunii. Kissinger pune la cale un turneu 
diplomatic în Asia de sud‑est: Saigon‑Bangkok‑New 
Daly‑Islamabad. Discuţii plicticoase, gândite special să‑i 
hotărască pe ziariştii din suită să se întoarcă de unde au 
plecat. Ceea ce s‑a şi reuşit. Cu o excepţie. 

La Islamabad a intervenit punctul final. Kissinger a 
acuzat o oboseală feroce şi a cerut un time‑out. Hotărârea 
medicilor, cu încuviinţarea pacientului: o scurtă internare 
sus în munţi la înalte curţi pricepute în a lua oboseala cu 
mâna. În văzul lumii, pedantul dar istovitul oaspete de pe 
Potomac este preluat cu mare grijă de o ambulanţă care 
încadrată în cortegiu specific porneşte în căutarea mult 
doritei relaxări,departe, nu‑i aşa, de lumea dezlănţuită.

Sunt necesare câteva precizări. Vorbeam de o 
excepţie în rândul gazetarilor toropiţi de oboseală şi 
rechemaţi la vatră de şefii lor dezamăgiţi de inconsistenţa 
corespondenţilor de la faţa locului. Un britanic întârziat 
din te miri ce motive se afla în ziua următoare, dimineaţa 
devreme pentru a reveni la redacţie. Îi atrage brusc 
atenţia un grup de călători ce se îndrepta spre avion. 
Acela nu e Domnul Kissinger? se grăbeşte să afle de la un 
localnic ambalat în desfăşurarea operaţiei de îmbarcare. 
Mormăiala cu care a fost tratat nu l‑a descurajat să 
telefoneze la ziar, anunţând, în exclusivitate evenimentul: 
Kissinger, cel care ieri abia se mai ţinea pe picioare, iată‑l 
urcând în avion, mergând într‑o direcţie necunoscută. A 
fost apostrofat cu nemilă de ai lui: Tu pe ce lume trăieşti? 

Numai cine nu vrea nu ştie că secretarul de stat suferă 
de o depresie care trebuie alungată fără amânare. Vino 
repede acasă că acolo se pare că pierzi timpul. Că i s‑a 
trântit telefonul putem bănui. La ce bun să mai fie plătite 
şi adiţionalele inutile. 

Şi acum precizările: 1. „Bolnavul în stare gravă“ era 
un închipuit. O sosie, destul de bine aleasă pentru ca 
inducerea în eroare să fie cu efect asigurat. Oricum, pentru 
mai multă siguranţă, cineva se convinsese că medicul 
curant şi persoanele din sanatoriu existente în poligonul 
de tratare a preţiosului pacient nu ştiau cum arată H.K. 
2. Pasagerul misterios de a doua zi era chiar Kissinger, 
care peste cinci ceasuri ateriza, nevăzut – necunoscut – 
la Beijing. China, ţară cu care vreme de două decenii se 
străduise să se detesteze amabil, „reciprocând“ expresiilor 
îmbibate de un anti‑imperialism feroce prin dicţionarul 

bogat al expresiilor anti‑comuniste vitriolante. 3. A fost 
prima din cele 50 de călătorii la poalele Everestului 
efectuate de Henry Kissinger în calitate sa de scriitor de 
cărţi de pace.

Nu este o carte de istorie a Chinei şi nici măcar o 
lucrare vizând‑o în exclusivitate. Este, în anumite privinţe, 
un descriptio al interesului american în drumul său spre 
Est. Spre Estul euro‑asiatic. Cu accentul de mare calibru 
pe statul numit Republica Populară Chineză, început, să 
precizăm, într‑un anotimp, când Vietnamul era cuprins 
de flăcări, iar Formoza nu era doar o insulă bogată şi 
prosperă, ci şi înlocuitorul la comandă la ONU al unei 
ţări căreia nu‑i ajungea, din niciun punct de vedere, nici 
la gleznă. În timp, lucrurile s‑au schimbat. Acel prim 
drum la Beijing al lui H.K. a mişcat din loc uşile batante 
prin care, uşor‑uşor şi‑a făcut loc vântul rectificărilor de 
tot felul. Călătoria conspirativă avea loc în iulie 1971. În 
februarie 1972 Nixon era la Peking şi se lăsa fotografiat 
strângând mâinile preşedintelui Mao.

Aş reţine atenţia cititorului meu de azi, potenţialul 
cititor de mâine al cărţii lui Kissinger, asupra câtorva din 
constatările mele de lector al acestui volum de 500 de 
pagini. 

Remarc o destăinuită dragoste a înaltului demnitar 
american pentru China, pentru istoria şi cultura sa . 

Textul este cuceritor prin selecţie, căldura exprimării, 
acurateţea consideraţiilor provocate de imersia în 
existenţa acestui popor. 

Beneficiem de un travaliu extraordinar în relatarea 
gestului politic, al demersului diplomatic, în surprinderea 
detaliilor de pe frontul de luptă, la un capăt şi la altul 
al pasarelei menite să se transforme în autostradă 
cuprinzătoare pentru a permite conexiunea directă 
între cele două super‑puteri. Îţi este clar de la început: 
China reprezintă cetatea ce trebuia asaltată şi, eventual, 
cucerită. Dar pentru a izbuti să ajungi sus‑sus, la 
parapete, este nevoie de o bună cunoaştere a terenului, 
de un simţ special pentru a detecta de la distanţă normele 
de comportament, instinctele de apărare, reflexele 
înnăscute de apropiere şi distanţare. Ne sunt reamintite 
în context evenimente, hotărâri, ticuri specifice unui 

lider sau altul, pretenţiile de a se hotărî, dincolo 
de tine, programele deja gândite, potrivite ţie sau 
nu, de improvizare, practicile privind asolamentul 
ori semănarea porumbului în pătrat. Avem prin 
aceste pagini o somaţie la a şti balizele necesare 
înţelegerii noastre a lumii prin care am trecut. 

Facem cunoştinţă în persoana lui H.K. cu un 
valoros portretist. Artist înzestrat, autorul roagă 
modelele aşezate de istorie în faţa sa să nu mişte 
în front, astfel ca de dragul nostru să reuşească să 
surprindă esenţialul biologic şi comportamental. 
Sunt antologice cadrele din care ne privesc liderii 
chinezi cu care a stat de vorbă, cu precădere Mao, 
Zhou, Deng, Hua, Zemin. Priveşte şi dincolo de 
marginea lumii pentru a‑i vedea mai bine şi pe 
alţii. Stalin, de pildă.

Îndrăznesc să spun că partea care te 
impresionează cel mai tare din acest demers 
polivalent şi policrom este cea care cuprinde 
ecografia laboratorului diplomatic. Reprezintă 
un privilegiu să fii luat de mână şi lăsat să 
guşti în toată splendoarea lor aromele din acele 
spaţii unde se nasc pentru a porni pe calea 
materializării gânduri, proiecte, gesturi. Cât de 
greu se dovedeşte uneori să mişti din loc efectele 
unui gest grăbit. Şi cât de uşor,totuşi,să muţi 
Pământul din loc dacă ai avut darul de descoperi 
punctul de sprijin de care aveai nevoie. Diplomaţii 
de pe întreaga Planetă ar merita să‑şi comande 
un exemplar al acestei cărţi. Le‑ar fi de folos prin 
vraful de experienţe ce le devoalează. Dar mai ales 
pentru a nu‑şi mai irosi timpul în speranţa de a 
reinventa roata.

Am alergat la colecţia de indici cu care 
orice carte serioasă se înarmează. Nu că ar dori 
cititorul. Dar îi prinde bine. Eu, cel puţin, am găsit 
ce căutam: referinţele la România. Noi pe drumul 
spre Marele Zid? mi se va zice. Iniţiaţii se vor 
abţine. Ei mai ştiu câte ceva, dar nici ei prea mult 
din pricina unui păgubos tic al pudibonderiei 
gratuite. Cu alte cuvinte, de ce să ne lăudăm 
singuri? Corect. Dar numai până la punctul în 
care nu te‑ar lăuda alţii exact pentru aceleaşi 
lucruri pe care tu le treci sub tăcere. Ca şi cum 
în anii de după Război n‑ar merita să pornim şi 
în căutarea acelor lucruri care ne‑au ieşit şi nu 

doar a acelora care ne îndurerează. Da, sunt gesturi care 
la scara istoriei reprezintă în dreptul nostru o bilă albă. 
Meritată. Diplomaţia românească postbelică are atâtea 
asemenea semne de superioară distincţie. De ce să nu ni 
le revendicăm. Despre ce este vorba, cum e o vorbă, scrie 
în carte... 

Acum, la final, să deconspir şi un al treilea motiv 
pentru care am alergat către cartea lui H.K. Am aflat 
echipa care a patronat la Bucureşti traducerea şi realizarea 
volumului. Este vorba în primul rând de profesorul Paul 
Dobrescu, jurnalist ca şi noi în tinereţe, în anii din urmă 
cadru didactic la S.N.S.P.A., iniţial decanul Facultăţii de 
Comunicare, apoi prorector. Iniţiativa preluării volumului 
şi redării sale în româneşte a apărut anul trecut, pe când 
încă îşi exercita mandatul de rector al prestigioasei instituţii 
de învăţământ superior din Capitală. Se găsea la Oxford 
şi i‑au căzut ochii într‑o librărie asupra cărţii abia ieşită 
de sub tipar. S‑a instalat în fruntea echipei de lucru şi a 
demarat caruselul aprobărilor pe care le implică un astfel 
de demers‑solicitare de copyright, amenajarea echipei de 
traducători de clasă – numele lor Vladimir Borţun şi Dan 
Flonta –, asigurarea finanţării, mersul la tipar. 

I‑am creditat pe profesorul Dobrescu şi echipa sa, ab 
initio, cu şansa într‑un succes binemeritat. Şi am avut 
dreptate!

AMERICA – MARŞUL CEL LUNG SPRE CHINA
Neagu Udroiu


