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Silviu GUGA 
           
 
       

Soarta ineditelor 
  
 

Totdeauna m-au fascinat scrierile pe care autorii lor, 
din diverse cauze, n-au ajuns să le publice. Aş putea spune 
că, nu în rare cazuri, operele postume mă interesau mai mult 
decât cele antume. Mă număr şi eu printre cei care consideră 
opera postumă a lui Eminescu la fel de valoroasă ca opera 
antumă şi printre cei care înclină să creadă că unele opere, 
dacă ar fi fost publicate în timpul vieţii autorilor, ar fi schimbat 
evoluţia literaturii noastre. S-a spus lucrul acesta cu gândul şi 
la „Ţiganiada” lui Ion Budai Deleanu.  Eu am încercat să 
strecor ideea că „soarta” romanului românesc, probabil, ar fi 
fost alta, dacă „Istoria vieţii mele” de Teodor Vârnav se  
publica în 1845 când a fost scrisă.      
 Ineditele rămân încă pentru mulţi, cred, o atracţie 
deosebită. Acum, venind vorba, mărturisesc bucuria pe care 
am avut-o când, abia începându-mi cariera didactică la Călan, 
primesc o scrisoare de la  Perpessicius prin care mă anunţa va 
apărea revista „Manuscriptum” şi mă ruga să mă abonez. Mă 
tot miram de unde ştie togmai Perpessicius că eu mă dau în 
vânt după inedite, adresa mi-ar fi putut să mi-o afle de la unul 
dintre profesorii mei de la Filologia timişoreană. Purtam cu 
mine scrisoarea ca să mă mândresc cu ea şi apoi am aflat că 
asemenea scrisori au primit sute de profesori de română din 
întreaga ţară. Eu devenisem fanul „Manuscriptum”-ului, 
lăudam, cu orice prilej, iniţiativa reputatului critic şi istoric 
literar. Doream să se publice toate scrierile inedite, indiferent 
dacă erau simple ciorne, scrisori sau jurnale. Visam să public 
şi eu ineditele ce le voi aduna în timp şi deja aveam câteva pe 
care le lăsam să se „dospească” şi să câştige platina timpului.     

„Arhiva” mea acum zace într-o cutie de carton gros ( 
ce a fost ambalajul primei maşine de spălat) şi în două sertare 
pe care le deschid poate o dată în an. Întâmplător, căutând 
documente care să-mi împrospăteze memoria, dau peste 
scrisorile poetului Damian Ureche (1935-1994)  În două dintre 
ele găsesc  poezii ale lui care sunt sigur că au rămas inedite. 
Una dintre ele, „Balada Streiului”, o ataşej acestor rânduri. 
Autorul dorea să apară în „Ritmuri hunedorene”, suplimentul 
literar al cotidianului judeţului Hunedoara „Drumul 
socialismului” (vestit prin bancul „Dialog la chioşcul de ziare”: –
Aveţi „România liberă”? / – Nu mai avem./- Atunci daţi-mi 
drumu.). Atunci poezia mi se părea sub nivelul valoric la care 
ajunsese poetul şi nu se merita de dragul unei „Cătăline” să se 
„compromită”. Azi poezia mi se pare că e bine realizată, că 
întregeşte valoarea autorului.    

Câte inedite nu vor mai sta uitate prin cine ştie ce lăzi 
şi sertare! Unele nu sunt uitate, dar soarta ineditelor e, oricum, 
maşteră. Mulţi deţinători de inedite nu sunt şi deţinătorii 
dreptului de autor şi atunci nu le pot publica. Dau un singur 
exelplu pe care l-am amintit în editorialul despre deţinătorii 
drepturilor de autor: Mircea Braga, primind în dar o suită de 
poeme de la Mircea Ivănescu, are inedite pentru un volum 
intreg, dar nu poate să-l publice pentru că altcineva 
moşteneşte dreptul de autor.  

Eu n-am atâtea inedite încât să editez un volum de 
Damian Ureche, dar cu mine, întâmplător, ineditele lui au o 
soartă mai bună.   

  

        Balada Streiului                    
 

De cu noapate-n zori păşim, 
Strîngătorii de sublim, 
Lăsînd cîntecul să vină 
Într-un ciob de apă lină, 
Lăsînd inima să bată 
Ca o sete repetată 
Lîngă apa Streiului 
Bat-o floarea teiului 
Care trece şi nu ştie 
Arderi mari de noapte vie, 
Ori vreo pace, ori vreo vină, 
Ori vreun dor de Cătălină, 
Ori vreun suflet, ori vreo geană, 
Ori vreun dor de Mariană, 
Ori părere, ori aieve-i 
Micul rîu din zarea Devei 
Ce dă zbor încetului  
Ca viaţa poetului! 

 

 

                                         EDITORIAL 
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Călin VLASIE 

PSITTEY 
(Scrisori) 
 
I 
 
Numai aşa ar mai putea fi o cale 
de ieşire din 
această grotă. O grotă ai cărei pereţi sunt 
mari ecrane. Dincolo o viaţă ireală. Neînchi- 
puită. Te simţi un om de grotă. Nu mai poţi 
rezista în atâta întuneric. Ochii te dor. Ai 
vrea să-i smulgi. E greu să te orbeşti singur. 
Dincolo mirajul unor culori. Şi atât. Restul 
imaginaţie. Îţi imaginezi o altă viaţă. Nu 
vei trăi-o nicicând. Urli şi nu te aude nimeni. 
Nu eşti nici om de grotă. Eşti un mic animal 
fără ochi. 90% din informaţii dispar. Pierzi 
şi ultima şansă. Vrei să mori şi nu poţi. Sau, 
dacă eşti nebun, poţi încă spera. O speranţă 
fără temă precisă. Vai de capul tău! Iar tim- 
pul trece. Un oligofren care perseverează la 
infinit. Dincolo nimeni nu crede că mai tră- 
ieşti. 
Mai ai încă putere să scrii. Ceva aparent abstract. 
Ceva care este doar în capul tău, dumnezeu ştie un- 
de. Scrii până nu te mai recunoşti. Halucinant. În 
mod normal tot ceea ce scrii ar trebui să fie un urlet 
profund şi prelung. 
”Întrebarea cheie nu este ce este? sau ce va fi? 
ci ce faci omule?” Aşa scrie în ”Omul şi universul 
informaţional”. Deci: ce faci omule? Nu fac nimic. 
Îmi imaginez. Asta fac din tot ceea ce aş putea face. 
Nu vreau să devin schizofren ! 
 
  II. 
 
Există un oraş care se naşte în singurătatea şi 
haosul sfârşitului de mileniu. Exact în momentul în 
care toate speranţele şi năzuinţele sunt proiectate în 
necunoscutul necompromis al mileniului următor. 
El se cheamă Urbs sau Miezul Lumii sau, mai 
simplu şi mai concret, PSITTEY.*1 

                                                           
1 * Anagramând, ”PSITTEY” nu înseamnă nicidecum ”Piteşti”, cum au crezut 

de-a lungul anilor criticii mei. 

Psitteyenii sunt un fel de cetăţeni minusculi, dar 
pe măsură ce conştiinţa lor devine mai clară, mai in- 
tolerantă, deci mai ordonată, cu atât dimensiunea lor 
lumească devine mai vizibilă şi deci mai inevitabilă. 
Acolo unde se naşte, se dezvoltă, se maturizează 
un psitteyan, aerul, apa, focul, pământul şi ideile sunt 
imediat şi puternic activate. 
 
III. 
 
S-ar putea să fie o iluzie. Nu ştiu. Încerc să mă 
concentrez în stilul K.W. - 35. Iată ce descopăr: 
un cerc din ce în ce mai îngust al conştiinţei şi 
o nemaipomenită debandadă a măştilor şi tot mai 
multe voci care nu se văd. 
Ce vor toate acestea? Nu vor să ştie nici de unde 
vin, nici încotro se îndreaptă. Vor să ştie cine le 
dirijează. 
Mult timp am crezut că personalul este superior im- 
personalului. Am dezvoltat chiar o filosofie. Că- 
tre anul 35 am început să-mi dau seama că in- 
dividul a murit odată cu dumnezeu. ”Noi” este 
superior lui ”eu”, ”tu” şi ”el”. ”Noi” este un 
imens magazin în care câteva idei sunt multipli- 
cate în miliarde de forme sensibile. 
O paradă şi nu un paradis. 
 
IV. 
 
Automatele vor să reînvieze. Tot ceea ce a devenit 
pasiv, stereotip, mort vrea să-şi recapete sufletul. 
Imensa păpuşă vrea să fie vie. Din nou. Vrea să 
se supună propriei gândiri şi propriei afectivităţi. 
”Eşti sigur că nu greşeşti?” vociferează iarăşi: iarba, 
copacii, albinele, atâtea păsări şi încă atâtea pi- 
cioruşe şi mâini colorate. Puteri şi ordini noi. 
O, câte minuni ar putea săvârşi un dumnezeu-electro- 
nist! 
 
V. 
 
Imaginea unui bloc ale cărui etaje sunt ca nişte ceruri 
suprapuse. Un lift implacabil care te urcă la ce- 
ruri şi te coboară din nou pe pământ. 
Un bloc ca o gură a raiului. 
Un bloc ca un axis mundi. 
Comunicare între rai şi iad. Un bloc ca un arbore 
cosmic. Posibilitate unică de a te lansa în supra- 
lumesc. Antenele: simbol al vizualizării şi sono- 
rizării supralumescului. Supralumescul = con- 
tactul cu lumea. Eul este infernal, noi-ul este 
paradisiac. Urcare de la eu la noi. Eu-urile în co- 

                            MARI POEȚI ÎN VIAȚĂ 
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municare crudă devin tu-uri. 
Egocentrismul este depăşit de altercentrism sau nos- 
centrism. Viaţă şi moarte. Ascendenţă şi trans- 
cendenţă. Zeiţele sunt: Fisioteia şi Psihoteia. 
Nu va trebui nici să zbor nici să mă caţăr pe acope- 
rişul acestui bloc verde. Nici să fiu pasăre, nici 
să fiu maimuţă. E de ajuns să iau liftul şi să mă 
urc în ceruri. 
 
VI. 
 
Ninge ca într-o stampă japoneză. 
Ce se va întâmpla acum? 
Zambilele, ghioceii galbeni, narcisele, cârciumăresele, 
lalelele şi florile de zarzăr, piersic, măr, cais, 
cireş, chiar şi de prun sunt deschise ca nişte ochi 
de copil. 
 
VII. 
 
Despre aceeaşi obsesie: o realitate mai puternică 
decât imaginaţia. Imaginaţia - un refugiu al eu-lui. 
Realitatea - o capcană a eu-lui. 
”Imaginaţie - progres 
La al poeţilor congres!” 
Şi: 
”De-atâta realitate 
Nu mai poţi citi o carte!” 
Străzile, zidurile, aerul - toate sunt poluate cu 
realitate. Puţin realism (imaginaţi-vă!) ne-ar aduce la 
realitate. 
E o frumuseţe, ce spun, e o nenorocire să ai sim- 
ţul realităţii şi graţia imaginaţiei. 
 
VIII. 
 
Dar nebunia cine s-o înţeleagă? 
Tinereţea noastră toată-i scufundată 
în nebunie. 
Nu poţi fi nici optimist nici pesimist. 
Poţi cel mult visa. 
Ca şi smochinul pe care l-am plantat 
cu mâna mea în spatele casei 
delirante. 
 
IX. 
 
Încotro, dacă cerurile-s goale? Doream un psihic nou 
privind în oglinda unei bălţi. 
Totul se întâmplă în aceeaşi patrie pe care n-o mai 
înţeleg. Un viciu de care sunt dezlegat. Trăind 
într-un laborator şi nu într-un bazin cu o apă 

caldă şi renăscătoare. 
Fiecare loc poate deveni un psihocentru. 
Cuvintele de la care aşteptăm marea rezoluţie sunt 
bătrâne târfe cu pielea întinsă şi greţos fardate. 
A dori maxima expresivitate a muţeniei. 
O cură de o sută de ani cu tăcere şi trăire mută şi 
profundă. 
Naturalul având o extensie nebănuită. 
 
 
X. 
 
(Foaia de observaţie) 
Eu sunt cel luat la ochi 
Mai întâi aflu că sunt născut, într-o zi anume într-o 
lume într-un spaţiu anume dintr-o lume anume 
- informaţiile sunt exacte nu pot fi contestate, 
subiectivitatea începe cu un fapt exact un soare 
exact o dimineaţă exactă un oraş exact, o naştere 
fără dubii: antecedentul prim pe care n-am cum 
să-l şterg să-l falsific să-l confund 
Nimic misterios nebulos, nimic secret 
Român şi nu egiptean sau grec sau american sau 
chinez 
Parte bărbătească, apt de vârstă şi de moarte 
Nici zeu nici erou nici centaur: 
de-a dreptul fiinţă normală - o normalitate 
aptă de anormalitate, în principiu 
(Nu ştiu nimic despre ursitoare, ce-or fi zis 
ele atunci) 
 
Apoi: 
urmează vreo zace pagini din care nu înţeleg 
nimic 
Nici mama şi nici tatăl meu n-ar înţelege nimic 
Eu sunt fiul lor şi nu pot să mă nască încă 
o dată spre a fi cât mai veridic observat 
Observaţiile, mi se repetă zilnic, întreţin spiritul 
ştiinţific 
Nici nu exist, sunt de-a dreptul observat 
 
 
XI. 
 
Eram obosiţi - o generaţie obosită. 
”Ce se întâmplă, doctore?” 
Aveam sentimentul că suntem proiectaţi 
dintr-o uriaşă maşină a salvării 
răsturnată într-o intersecţie 
pustie. 
Dedesubt girofarul pulsând ca un soare 
lent! 
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Cornel UNGUREANU 

Bucovina -  Imagini şi cărţi 

 

1. Gregor von Rezzori şi zăpezile de altădată.   

Gregor von Rezzori s-a născut în 1914, la 
Cernăuţi – în Imperiul Austro-Ungar. Din 1919 e  
cetăţean român – Cernăuţi e un oraş din România - dar 
pendulează între Cernăuţi, Braşov, Bucureşti, Viena. Şi el 
a trăit  „la celălalt capăt al Imperiului Austro-Ungar”. 
Moare în 1998, la Florenţa. Câteva dintre cele mai 
importante romane ale lui Gregor von Rezzori sunt 
aşezate sub semnul confesiunii. Sau sub semnul 
întoarcerii în Bucovina   a unuia dintre scriitorii importanţi 
ai secolului XX. Cărţile lui Gregor von Rezzori sunt ale 
„Mitteleuropei periferiei”: poate că sunt cele mai 
elocvente cărţi ale periferiei Europei Centrale.   Vine 
dintr-o lume importantă, tatăl  e înalt funcţionar, mama, 
dintr-o famile  nobilă din Viena imperială. Nu numai atât: 
în sud: între strămoşii mamei se numără fanarioţi greci,  
„valahi”, care îi lasă o  moştenire în Bucovina. Şi în 
Bucovina? „Cernăuţi însemna pentru noi centrul 
universului. Iar casa noastră era centrul acestui centru. 
Părerile încetăţenite la noi reprezentau axiome ale vieţii 
spirituale din lumea întreagă. Fireşte că ne-am petrecut 
copilăria închişi într-un cocon cultural din care ne-am 
putut desprinde abia încetul cu încetul…”  
 Cum s-a desprins el, Gregor, din acest „cocon”? 

Mama, fragilă, n-ar fi vrut  să-l nască. Cu câţiva 
ani înainte se născuse sora lui, el n-ar  fi trebuit să mai 
fie. El se va apropia de Cassandra,. un adevărat  Caliban 
al pădurilor bucovinene. Precum Caliban, Cassandra 
cunoaşte locurile, drumurile prin păduri inaccesibile, ştie 
să-i conducă atunci când familia  trebuie să se refugieze 
din  Cernăuţi la Triest. E urâtă („monstruoasă”), dar 
trăieşte devotamentul „animalic”  faţă  de stăpânii ei; faţă 
de copilul care trebuie  apărat. Ea devine „mama”. După 
prăbuşirea  Imperiului,  familia se destramă, suferă – sunt 
din altă lume. Mai ales sora, care „n-a reuşit să se simtă 
cu adevărat acasă printre oamenii îmbrăcaţi în şube sau 
în caftane”. „În ceea ce mă priveşte, n-am avut parte de 
asemenea probleme. Iubeam această ţară şi frumuseţea 
ei, întinderile vaste şi primitivismul ei: iubeam populaţia 
autohtonă – conglomeratul de popoare: o jumătate de 
duzină de etnii  cu o jumătate de duzină de religii şi limbi, 

care formau totuşi un popor cu un specific comun şi 
distinct.   Cea mai intimă verigă de legătură dintre mine şi 
acest popor era Cassandra”.  

În toate romanele sale „autobiografice”, von 
Rezzori e un analist fin al „intimităţii: „În imaginea 
păstrată în sufletul meu, Cassandra face parte din 
panorama pe care o vedeam de la fereastra camerei 
copiilor. Se agită cu vioiciunea ei stranie – şăgalnică şi 
grotescă până şi în momentele când e tristă, întocmai şi 
melancolică – întocmai ca o figură dintr-un joc de 
marionete turceşti: un pandant feminin al măscăriciului. 
N-am niciodată să stabilim cu certitudine de ce 
naţionalitate este”.  

Din iubire, naratorul încearcă să-i descifreze  
naţionalitatea: „Cel mai probabil era huţulă – o 
descendentă  a seminţiei de limbă ruteană din regiunea 
muntoasă trăitoare în Carpaţii de nord; se spune că 
huţulii ar fi urmaşi direcţi ai dacilor refugiaţi în sălbăticia 
pădurilor preistorice după ocuparea ţinuturilor lor de 
armatele romane”. Face parte dintre  huţuli? Oare cine 
sunt cu advărat huţulii? Argumente pentru descifrarea 
originii protectoarei sale  ar mai fi:   „Cassandra putea să 
fie tot atât de bine şi româncă – adică: un produs al 
aproape tuturor etniilor şi popoarelor care trecuseră prin 
ţara noastră în secolele întunecate de după căderea 
Imperiului Roman: căci ea vorbea atât româna, cât şi 
ruteana, ambele la fel de prost…amestecând şi celelalte 
idiomuri vorbite la noi”.   

A doua mamă a naratorului, natură „calibaniană” 
îl iubeşte, îl ocroteşte, aşa cum îl va iubi „văduva 
neagră”, evreica din Bucureştii maturizării sale. Cel mai 
important roman al lui Gregor von Rezzori, Memoriile 
unui antisemit, nu trădează iubirea faţă de Bucovina nici 
faţă de Cassandra, nici faţă de „văduva neagră”. Cărţi 
sceptice, ironice, dar mai ales autoironice, de mare fineţe 
analitică, Zăpezile de altădată şi Memoriile unui 
antisemit sunt cărţi  ale desprinderii de lumea veche a 
„Mitteleuropei” pentru cea a periferiilor”:  „Simţeam, cu un 
oarecare sentiment de vinovăţie, această ruptură şi în 
mine. Oricât de ridicol ar suna, mă simţeam, în ciuda 
onorabilităţii strămoşuilor mei din partea mamei, ca un 
bastard – născut pentru trădare. Până şi înclinaţia mea 
p+entru Bucovina îmi provoca mustrări de cuget. Mi-era 
ruşine că iubesc acest ţinut – ţinutul care era locul exilului 
tatălui meu. Sigur, nu ar fi putut  vâna niciodată aşa, dacă 
s-ar fi întors în Styria. Rămânând însă în Bucovina, 
fuisese obligat să trădeze Casa de Habsburg. Simţeam 
perfect din ce se alimenta patima lui devenită monomană 
pentru vânătoare; din durerea provocată de steagul căzut 
şi de faptul că el a fost  nevoit să trăiască mai departe ca 
trădător”.       

                                             ESEU 
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Tatăl mamă, familie, prieteni ai familiei. Oameni 
din preajmă, toţi în altă lume. „nu se poate înţelege prin 
mijloace raţională”. Poezia lui Gregor von Rezzori, cu 
numele lui adevărat Gregor Arnulf Hilarius d Arezzo, 
actor în numeroase filme, romancier celebru din 1953, îşi 
asumă trădarea. scriind.      

                    

  2. Sergiu Flondor scrie  Povestea unui refugiat 
din Cernăuţi „la rugăminţile repetate şi insistente ale lui 
Tinu”, Constantin Flondor, fratele său, una dintre 
personalităţile  de seamă ale artelor plastice româneşti. 
Dar în carte nu e vorba aproape de loc de plasticianul de 
seamă: e vorba despre ilustra familie Flondor. Ca şi  von 
Rezzori, Sergiu Flondor  e atent în cartea sa la timpurile 
traversate  de Familie. „Secolul XX-lea a debutat cu acea 
epocă plină de farmec numită la Belle Epoque şi care, cu 
puternice accente vieneze, şi-a manifestat  influenţa 
asupra Bucovinei, pe atunci o provincie cezaro-crăiască. 
În acea perioadă de graţie, tinerii  Vasile Ivasiuc, fiuil lui 
Ioan Ivasiuc şi al Evdochei Ivasiuc şi Emilia Kunz, fiica lui 
Iosef Kunz şi a Wilhelminei Reichardt, îşi unesc 
destinmele la 9 noiembrie 1902. Din această căsătorie se 
naşte, în ajunul Crăciunului, la 24 decembrie 1904,  o 
fetiţă, Claudia-Roma, care va deveni, după căsătoria cu 
Dumitru Flondor, scumpa noastră mamă”. 

Despre „Neamul Flondorenilor” – despre „familiile 
Flondor” e vorba doar către sfârşitul cărţii. „Urmele 
acestor familii, cu multe ramificaţii, se pierd în tiimp. 
Reamintim spiţa Albotă, care este de drept rădăcina 
Flondorenilor: Mic Albul, 1403-1411, Petru Albotă, logofăt 
la curtea lui Alexandru Vodă Lăpuşneanu, Pavel sau 
Toader Albotă, mare armaş 1678”. Domeniile Flondor 
erau foarte întinse, po parte în Bucovina, alta în nordul 
Basarabiei. Sergiu Flondor numeşte personalităţi, ramuri 
ilustre sau doar citabile ale arborelui genealogic, „În 
perioada 1938-1940, primarul Cernăuţiului era Nicolae 
baron de Flondor, fratele lui Iancu cavaler de Flondor 
(fruntaş al mişcării de eliioberare naţională a românilor 
din Bucovina) şi al compozitorului Tudor, cavaler de 
Flondor….” Un index al numelor din carte ne mai 
aminteşte, între alţii, de Flondor Cazimira, Flondor 
Claudia-Roma, n.Ivasiuc, Flondor Dumitru, Flndor 
Gheorghe D., Flondor Gheorghe T, rezident regal la 
Cernăuţi, Flondor Natalia, Flondor Nicolae, Flondor Olga. 
Ivasiuc Vasile I., bunicul matern de origine ruteană, 
Ivasiuc Nicolae (1865-1937) pictor. A locuit la Cernăuţi 
unde a înfiinţat o şcoală de pictură, la Lvov şi la Kiev. A 
realizat o pictură care se află la Muzeul naţional al 
Ucrainei, Intrarea lui Bogdan Hmielniţki în Kiev. A fost 
executat de KGB în 1937 

Cartea cu pagini frumoase despre Bucureşti, 
Craiova şi mai ales despre Timişoara, Dulce-amar. 
Povestea unui refugiat din Cernăuţi, rămâne a fi 
completată cu alte pagini/capitole despre marile familii 
din Bucovina.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan BARB                                                    

Sub umbra Ta 

Nu reușesc să extrag din urna vieții 

cuvinte meșteșugite 

să-mi împodobesc gândurile 

pentru Tine 

așa cum aș fi vrut  

încă din ziua în care pleoapele 

au rupt întunericul 

și aerul s-a umplut de uimire 

așa cum cerul se încarcă 

cu noi străluciri în zori 

ridicând din neant o nouă zi  

cu file imaculate 

o zi care mă va găsi prins 

în golul rămas când pleacă speranța 

- pe rând toți migrăm undeva  

tânjim ca păsările după țările calde 

cândva credeam ca un naiv 

că mă voi camufla în pustiu 

și mă voi înveli în depărtare 

o plapumă de uitare să nu mă vezi 

și să nu îmi surprinzi dorințe perfide pe buze 

dar nu știam că erai de la început în acel loc 

cuibărit în ceața dintre lacrimi 

o năframă pe care dragostea 

o dă mereu la o parte 

nu nu credeam 

că voi putea să trec 

pe sub umbra Ta și totuși să trăiesc 
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Crișu DASCĂLU 

STRATEGII IDENTITARE ȘI POLITICI 

CULTURALE 

 În urmă cu un an, am publicat un articol în care 
afirmam necesitatea elaborării unei deocamdată inexistente 
Strategii de apărare a identității naționale, complementară 
existentei Strategii de apărare a țării, în care prima chestiune 
este trecută, inexplicabil, cu vederea. Argumentul meu era 
acela că, înainte de a ne apăra cât mai bine țara, trebuie să 
avem pe cine apăra, adică pe români, pe cei care poartă în 
ființa lor amprentele identității noastre naționale: limba și 
cultura și care asigură transmiterea lor din generație în 
generație. Nimeni, cred, nu se poate îndoi de nevoia apărării 
țării, numai că în războaie nu sunt cucerite națiuni, ci teritorii și 
nu se înfrâng națiuni, ci armate. Supraviețuirea unei națiuni 
este condiționată de capacitatea și de încăpățânarea de a-și 
apăra identitatea. Istoria, mai îndepărtată ori mai recentă, este 
plină de exemple care dovedesc că teritoriile statelor pulsează 
între limite niciodată previzibile. În toate cazurile însă 
precaritatea geografică a fost salvată de stabilitatea culturală 
și lingvistică a locuitorilor. Așa se și explică faptul că în mai 
toate conferințele de pace cu care se încheiau conflictele 
militare, lupta pentru teritorii s-a dus cu argumente lingvistice 
și etnice.    
           Limba și cultura sunt principalele mărci care definesc 
identitatea unei colectivități numite națiune. Amintesc aici, nu 
fără satisfacție, că primul român care a folosit cuvânt națiune 
într-un text tipărit a fost bănățeanul Paul Iorgovici, în scrierea 
sa Observații de limba rumânească, din 1799. Mai mult, 
învățatul nostru a dat o definiție mereu actuală națiunii ca 
însemnând ”oameni mai mulți născuți într-aceeași limbă” (p. 
196).      
         Dacă limba și cultura ne definesc identitatea etnică și 
dacă vorbim în continuare românește și ne simțim acasă în 
cultura română, se poate pune îndreptățit întrebarea de ce mai 
e nevoie de o strategia care să ne apare distinctivitatea, căci a 
invoca apărarea ei înseamnă a admite că asupra ei planează 
o amenințare. Din nefericire, așa și stau lucrurile și permiteți-
mi să mă opresc în câteva rânduri asupra acestei teme.   
          Să începem cu limba, mai precis cu limba literară, 
folosită în știință și în artă, în presă și în administrație, în 
școală și în justiție etc. În principiu, ea este apărată prin 
reglementări gramaticale, lexicale, ortografice, de punctuație. 
În principiu. Pentru că de buni ani încoace, ele sunt ignorate 
de cei care nu le cunosc pentru că școala nu pune mare preț 
pe ele sau sunt sfidate de cei care le cunosc, în numele unei 
democrații nelalocul ei aici. Cei din urmă, pornind de la 
adevărul că limba este un organism viu, ce evoluează în timp, 
proclamă dreptul regulator al uzului ca fiind deasupra oricăror 
alte reglementări. De acord că uzul poate îndeplini un 

asemenea rol, numai că cei în cauză par să șteargă orice 
diferență între uz și abuz, considerând că normele în vigoare, 
oricât de noi, sunt deja depășite de realitate în momentul în 
care sunt recunoscute ca atare, de unde desconsiderarea a 
înseși ideii de normare. Cu alte cuvinte, să scriem așa cum 
vorbim și să vorbim așa cum auzim că se vorbește. Rezultatul 
este o ușă larg deschisă greșelilor flagrante, abuzării logicii 
elementare, mitocăniei și trivialității, o pseudolimbă pe care 
școala nu o corectează și pe care presa audio-vizuală o 
acreditează, cu perspectiva generalizării unui idiom de 
Ferentari. Din păcate, sub presiunea acestei libertăți de 
expresie transpusă în planul limbii, chiar cei care sunt chemați 
să stabilească normele unui comportament lingvistic corect au 
început să introducă în lucrările academice principiul normelor 
ezitante, adică pe cel al lui ”se poate și așa și așa”, uitând că o 
normă ezitantă este o contradicție în termeni. Observ, în 
treacăt, că vorbitorii unui grai nu fac niciodată greșeli când 
folosesc graiul respectiv; ei încep să greșească numai atunci 
când încearcă să folosească limba literară. Dorindu-se 
eliberați de orice constrângeri, semenii noștri nu își dau seama 
că devin victimele unei constrângeri mai puțin evidente, dar cu 
atât mai perfide: victimele ignoranței și ale ridicolului. Cred că 
în acest context nu este inutil să revin la învățatul bănățean 
pomenit, la Paul Iorgovici, îngrijorat și el, cu două veacuri în 
urmă, de aceeași situație când scria, citez: ”Căci așa se 
chitește fiecare limbă, ca cei proști de la cei învățați, iar nu cei 
învățați de la cei proști să ia învățătură”. Să luăm aminte!   

Nici cultura noastră nu a scăpat de vulnerabilități 
generate de factori agresori. Fără a intra în detalii, voi 
enumera acum doar câteva dintre ele. Regretabilă este 
dispariția culturii tradiționale, a cărei autenticitate a fost 
compromisă prin retragerea ei din ambianța care a generat-o, 
cea a satului românesc, și exilarea ei pe scenă, sub formă de 
spectacole, cu soliști și dansatori formați în școli populare de 
artă și cu costume confecționate în fabrici sau deportarea ei în 
muzee etnografice, în care se poate contempla ceea ce nu 
mai există sau, mult mai grav, în care sunt adăpostite, ca în 
veritabile conserve, relicvele care mai pot fi salvate ale unei 
culturi pe care de dispariție. Și astfel, satul nostru apune sub 
povara veșniciei pe care a născut-o!           

O altă vulnerabilitate este divorțul dintre cultura 
elitelor și cultura de consum a unei majorități tot mai evidente. 
Este de bun simț să se admită că nivelul cultural al unei națiuni 
se reflectă în cultura medie pe care națiunea respectivă a 
reușit să o creeze, tot astfel cum nivelul învățământului este 
dat de elevii situați între olimpici și repetenți. De fapt, această 
polarizare a culturii se înscrie perfect în paradigma lumii 
contemporane în care ne este dat să trăim. Recent am citit 
într-un articol din ”Spiegel” că primii opt bogătași ai lumii au o 
avuție egală cu cea a unei jumătăți din populația globului. Fără 
a fi economist, mă întreb totuși cum, în aceste condiții, se mai 
poate spera la apariția mult așteptatei clase de mijloc. Iată 
însă că la sărăcia economică se adaugă o sărăcie culturală la 
fel de mare și nimeni nu pare să fie tulburat de această situație 
cu consecințe incalculabile în viitor. Mai mult, presimt că 
indiferenței de azi îi va lua locul aversiunea de mâine. Ca și în 
cazul limbii, și în cel al culturii se invocă cu sânge rece dreptul 
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la libertatea de opțiune și la libertatea de expresie. Ce se uită 
însă este că exercitarea acestui drept implică și asumarea 
consecințelor care rezultă din exercitarea lui. Mai rea decât 
cea mai rea lege, este absența legii.   
 Elaborarea Strategiei de apărare a identității naționale 
de către instituțiile abilitate ale statului, adică de cele care ar 
trebui să-și asume acest rol, implică riscul caducității, generat 
de periodicele schimbări politice, fiecare schimbare aducând 
cu sine o nouă viziune și noi soluții, înainte ca cele precedente 
să fi apucat să fie puse în practică. De aceea cred că 
Academia Română este singura instituție capabilă să o 
realizeze și să-i confere stabilitate pe termen lung, deși nu 
trebuie ocolit, nici aici,  pericolul ignorării durabile a 
elaboratului ei de către autoritățile politice, care au scuza 
perpetuă de a fi nevoite să accepte alte priorități, mult mai 
importante. Pentru cei care împărtășesc acest discutabil punct 
de vedere, amintesc că, în condiții istorice incomparabil mai 
vitrege, Consiliul de Miniștri a emis, în martie 1944, Decretul 
pentru apărarea demnității naționale și a intereselor românești 
de peste hotare. Mă întreb oare ce condiții istorice ar trebui să 
mai așteptăm, pentru ca această demnitate și aceste interese 
să redevină de actualitate.    

Scopurile strategiei pe care o propun trebuie să fie 
acelea de a păstra și afirma identitatea noastră național, de a 
identifica vulnerabilitățile la care este expusă și de a 
recomanda politicile adecvate pentru a anula sau, măcar,  de a 
atenua efectele acestor vulnerabilități. Identitatea națională are 
grade diferite de vulnerabilitate, în funcție de condițiile fiecărei 
comunități și de nivelul cultural, de atitudinea și de interesele 
indivizilor componenți. În principiu, este de acceptat că 
vulnerabilitatea identității naționale este invers proporțională cu 
omogenitatea etnică și cu coeziunea identitară, dar și cu 
gradul de cultură al românilor (deși nu există nicio garanție că 
un spor de cultură reduce sau chiar anulează vulnerabilitatea. 
Națiunile dominatoare ignoră această temă, lăsând-o pe 
seama țărilor vulnerabile economic și politic. Mai mult, din ele 
răzbate periodic ideea că națiunea nu mai este azi decât o 
noțiune lipsită de referențialitate. Deocamdată, mă mulțumesc 
să constat că se ridică tot mai multe voci care denunță 
globalizarea și convergența europeană ca fiind străine de 
interesele naționale.     
 Realitatea este aceea că identitatea națională, ca și 
cea individuală, este o fatalitate, căci nu există grup etnic și 
nici individ fără identitate. În plus, a renunța la propria 
identitate nu înseamnă lipsă de identitate, căci renunțarea este 
inevitabil însoțită de acceptarea alteia.  Strategia va trebui să 
ia în considerare cele două forme de existență a neamului 
românesc: autohtonia și diaspora, pentru că fiecare dintre ele 
relevă particularități care pretind abordări specifice.   
 Apartenența la autohtonie este naturală, involuntară și 
profundă, pe când apartenența la diasporă este asumată și 
efemeră. Românii autohtoni sunt cei care trăiesc între granițele 
actuale ale statului nostru și cei limitrofi, care trăiesc în state 
vecine, dar uneori și distanțate. Comunitățile lor au un grad 
mai mare de coeziune și o vitalitate mai ridicată a tradițiilor 
lingvistice și culturale, ceea ce le permite să-și conserve pe 
termen îndelungat identitatea. Românii diasporeici sunt risipiți 

practic pe întreg globul, trăiesc distanțați și se reunesc 
aleatoriu în comunități precare, ceea ce face ca identitatea lor 
să fie mult mai vulnerabilă. Statul român are datoria să se 
ocupe și de unii și de ceilalți, evaluând însă cu luciditate 
șansele de păstrare a identității, căci în funcție de aceste 
șanse urmează să fie stabilite politicile  culturale adecvate.  
 Identitatea etnică nu are o genă a ei, care să-i asigure 
perpetuitatea de la o generație la alta. Ea nu este purtată de 
ereditatea biologică, ci de o ereditate culturală, care trebuie 
cultivată și întreținută instituțional. Când spun instituțional, nu 
am în vedere numai școala, biserica, presa și nici măcar 
numai forurile specializate: ICR, celelalte institute de cultură 
(din Veneția, Roma, Berlin, New York etc.), ci, poate în primul 
rând, instituția familiei, fundamentală pentru a insufla urmașilor 
conștiința propriei identități. Nu întâmplător în acest act sunt 
implicate cele două persoane care alcătuiesc nucleul unei 
familii, invocate prin expresia limbă maternă și  prin cuvântul 
patrie! Rolul acestor instituții este acela de a decide care sunt 
politicile culturale cele mai potrivite pentru a se asigura 
definirea, cultivarea și transmiterea identității etnice, prin 
mijloacele pe care fiecare dintre ele le deține, dar care 
adeseori sunt ignorate. Copiii români, abandonați în 
captivitatea informației electronice, nu mai aud poveștile 
românești, tot astfel cum părinții lor, seduși de altfel de 
interese, nu mai cunosc expresiile specifice limbii române și 
nici proverbele care spun întotdeauna adevărul. Manualele 
plutesc tot mai departe de țărmul identitar, iar presa de toate 
felurile nu mai este câinele de pază, rămas doar într-o definiție 
imprudentă.        

O națiune fără identitate este sortită dispariției.  
 Încheind propoziția precedentă, mi-am amintit 
involuntar de avertismentul pe care Talleyrand l-a dar primului 
consul, Napoleon Bonaparte, îndată după asasinarea ducelui 
dˈEnghien, de care cel avertizat nu era deloc străin:  ”E mai 
mult decât o crimă, e o greșeală!”. Dar poate că mi-am amintit 
aceste cuvinte nu întâmplător. Poate că ele mi-au răsărit în 
minte tot ca un avertisment:  în privința identității naționale nu 
se pot admite greșeli. Fie și pentru simplul motiv că orice 
asemenea greșeală ar putea fi precedată aici de o crimă. 

 

 

Colibița – Bistrița,  un loc încărcat cu ioni pozitivi și cu poezie 
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Al. SĂNDULESCU 

 

 

Melancolicul senior de la Faraoane 

  
 Printre scriitorii români de care m-am ocupat cu 
anume insistență a fost o mulțime de ani Duiliu 
Zamfirescu. Am stăruit să- i urmăresc biografia și opera 
în țară și mai ales în străinătate, cu atât mai mult cu cât 
s-a afirmat încă din tinerețe ca poet ,prozator și gazetar și 
în același timp, ca diplomat, desfășurând o bogată 
activitate în Italia, Grecia, Belgia și Olanda. Ca scriitor, a 
fost un colaborator neobosit al revistei „Convorbiri 
literare”și prieten devotat al lui Titu Maiorescu. În edițiile 
critice pe care le-am publicat, cercetările m-au condus în 
sălile a multe biblioteci și arhive, unde am descoperit fețe 
inedite ale omului și ale operei, la locul de frunte 
situându-se o importantă corespondență cu numeroși 
scriitori români, dominată și ea covârșitor de șeful 
„Junimii”. Colaborările scriitorului la ziare și reviste, 
manuscrisele unor opere, documentele biografice, mai 
ales pe linie genealogică, au făcut ca, până la urmă, 
după abordarea unor diverse aspecte, să întocmesc o 
carte unitară și anume Viața lui Duiliu Zamfirescu. Până 
să ajung la o formă definitivă, reproduc un capitol 
,Melancolicul senior de la Faraoane, deja tipărit într-o 
primă variantă, care va fi probabil și cea finală. 
 Paralel cu existența fulgurantă a scriitorului se 
desfășoară una a omului pur și simplu și implicit a 
poetului. Plictisit de viața mondenă și tracasat peste 
măsură de atacurile inamicilor politici, mult mai versați 
decât el, Duiliu Zamfirescu își găsește adesea refugiul la 
via de la Faraoane, singurul loc unde mai poate gândi la 
sine și înfiripa visuri de tinerețe...În refugiu, la Odesa, în 
timpul războiului, cunoscuse o foarte tânără fată, care 
aprinse pentru ultima oară inima bardului. Volumul de 
versuri Pe Marea Neagră (1919)  cristalizează iubirea 
pentru „Malvina”, așa cum o numește, inspirându-se din 
legendarul Ossian. Apariția ei florală, delicat- suavă, îi va 

fi trezit amintiri botticelliene din Florența ultimului sfert de 
veac, scurs în acel moment :  
  „Ești înaltă și subțire ca un crin, 
  Cu glasul mișcător ca un suspin, 
  Cu ochii de mireasă, visători, 
  Și gura ca potirul unei flori. 
 
  Din ce necunoscută lume vii 
  Cu gene rourate și târzii, 
  Cu mersul plin de farmecul încet 
  Al tânăr – visătorului poet ? 
 
  Ești scrisă numa-n grații și păreri, 
  În ritm cu elegante mlădieri, 
  În primăvara florii de migdal 
  În cadrul mișcător al unui val”. 
     
 (Malvina)  
 Eroina, pe numele ei adevărat Corina Gărdescu, 
soră cu soția lui Al. Duiliu Zamfirescu, nora scriitorului, se 
afla în anturajul său și după întoarcerea din refugiu. 
Relația devine foarte puternică și familia începe să intre 
în panică, temându-se de o eventuală căsătorie, dat fiind 
gradul de rudenie și marea diferență de vârstă. Duiliu 
răspunde fiului său Alexandru printr-o scrisoare de 
dureroasă confesiune, semnificativă și pentru scurtul 
episod sentimental, dar și din punct de vedere al 
psihologiei artistului. Deși nu poate respecta întotdeauna 
conveniențele sociale, deși viața lui frământată de 
contradicții i se pare un infern, el continuă să fie stăpânit 
de același orgoliu, de mândria sălbatică de a nu se 
plânge. Singura mângâiere era frumosul, în cazul de față 
frumosul feminin : o muză. De aceea dorea să nu mai fie 
sâcâit : „...Laissez moi ma muse. C’est si rare une muse 
!” Nici vorbă de căsătorie, care nu intra din principiu în 
vederile lui și pentru care avea „le plus profond mépris”. 
 De la Iași, Duiliu face scurte călătorii la Piatra-
Neamț „spre a schimba aerul”, și unde se găsea de altfel 
și generalul Averescu.. iar după retragerea armatei 
germane, la Focșani și firește, la viile de la Odobești. 
Ocupanții îi devastaseră pivnițele, îi dărâmaseră casele 
de la Pățești și Vârteșcoi și-i împrăștiaseră arhiva. Acum 
a dispărut o bună parte a corespondenței primite de la 
Titu Maiorescu. Nu stătea bine cu sănătatea, în august 
1918, îi cerea fiului să-i cumpere de la București apă de 
Karlsbad. Avea o suferință hepatică și fusese pe punctul 
de a fi operat.≤...≥ În aceași toamnă, la 15 octombrie, 
Duiliu Zamfirescu era ales vicepreședinte al Academiei 
Române, funcție mai mult onorifică, pe care nu o exercită 
, înaltul for aflându-se încă în refugiu. Se repetă crizele 
hepatice, dar Duiliu amână mereu să plece la Karlsbad. 
Preferă Faraoanele. Aici, îi place să respire  aerul 
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tomnatic și aromitor de la vie și să admire zilele frumoase 
cu vederea întinsă până la Dunăre cînd se profilează pe 
orizont conturul munților de la Măcin pe unde colindase 
adoratorul Elizei de acum 40 de ani. Sub umbra 
ceardacului și a viței de vie, Duiliu își leapădă poza 
distantă și dă la iveală fața lui cea adevărată, 
sentimentală, meditativă, melancolică. Clipele de 
destindere le găsește aici, în măgura Odobeștilor, mai 
ales când ele sunt populate de bucuria de a fi bunic, 
adorându-și nepoțica (Sanda) și de a-i imita copilărește 
gunguritul : „Tata male o așteaptă la Falaoane”, fiind în 
stare să se ducă după ea la Polul Nord, dacă micuța, din 
întâmplare, ar fi fost un pui de pescăruș. Estetul dorea s-
o crească în mijlocul cărților și al muzicii, într-o atmosferă 
de artă și rafinament, imaginând construcția unui 
adevărat turn de fildeș. Până atunci îi pregătește un 
mânz ca..„să meargă fetița călare”. (Sanda a fost 
cunoscuta apărătoare a drepturilor omului și activă 
opozantă a comunismului) .Bunicul, care tot mai credea 
(poate cu anume auto-ironie) în descendența sa din os 
domnesc, fapt pentru care ar fi dorit ca primul său nepot 
să fie un masculus, ca să poată continua „familia 
Lascarilor și a altor împărați...” e în același timp un tată 
cu sufletul sfâșiat, în urma pierderii celui de-al doilea fiu, 
Lascar, ucis într-un duel. Textul telegrafic al scrisorii 
vestindu-i  moartea își trage rădăcinile din apele negre 
ale deznădejdii. Asistăm în fapt la o tragedie. Părintele, 
crud lovit, se revoltă contra absurdului și nu mai poate 
crede în nimic decât în durere. Mai rămânea via, ce se 
întindea până sub poalele pădurii, unde să poată visa, și 
mai ales literatura. Terenul ei avea să se dovedească  
probabil mai puțin alunecos. Din fundul memoriei se 
profilau drumurile prin Dobrogea și Bărăgan, la Slănicul 
Moldovei și la Sibiu, prin Bucureștiul tinereții de la 
România liberă și Focșanii Războiului de Independență, 
bogatele sale peripluri europene : la Roma, la Veneția și 
în golful Napoli, de acolo, în Grecia, la Atena, la Paris și 
în Țările de Jos. Drumuri neîncetate, în ale căror 
popasuri prielnice se plăsmuiseră poeziile primelor 
volume, ca De la villa Tusculana, San Marc, Pe Acropole, 
apoi romanele atât de citite, Viața la țară și Tănase 
Scatiu și așternuse extraordinara lui corespondență. Voia 
să le regăsească, să prindă putere pentru a da viață 
noilor proiecte, printre care un roman despre epopeea 
războiului de Întregire. Urma să plece, în sfârșit, la 
Karlsbad pentru tratament. Înainte însă pornește în 
excursie la mănăastirile din județul Neamț, pe care le 
cunoscuse și le îndrăgise în timpul refugiului. Se oprește 
la Agapia ,unde boala (complicată poate și cu una de 
inimă) nu mai are răbdare și în noaptea din 2 spre 3 iunie 
îl răpune ,oarecum pe neașteptate. Frumosul bărbat cu 
părul și mustățile albite, împlinea 64 de ani.  Din 

generația lui dispăruseră la fel de prematur, mai toți în 
timpul războiului, G.Coșbuc, Delavrancea și A.Vlahuță. 
Va fi  înmormântat la Focșani, în cimitirul sudic al 
orașului. Iubitor al vieții senine însorite de dragoste și de 
tinerețe , ce n-a încetat să-l mângâie și să-l încânte, i s-ar 
fi putut recita în chip de nostalgic adio versurile celebrând 
anotimpul care-i marcase opera în cea mai înaltă măsură 
și care, simbolic, îi aureola și sfârșitul. 
 „Cu firea ei cea arzătoare, 
 Sosit-a vara înapoi : 
 Toți pomii sunt în sărbătoare, 
 În tei stă floare lângă floare...” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     APARIȚII EDITORIALE 
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Ioan Radu VĂCĂRESCU 

 

 

autoportret  

 

 

spintecat  

în două jumătăți perfect egale  

 

dacă cineva ar privi trupul meu din față  

iar acesta ar fi transparent 

ar vedea că o jumătate e de os și de carne  

prin care curge mohorât sângele melancoliei  

iar cealaltă jumătate e trunchi de mesteacăn  

din inima căruia pulsează o sevă dulce-amăruie 

 

ce inefabilă tăietură  

între chipul întunecat de care  

nu mi-e drag decât atâta de rar  

și cel de verde lumină  

de care mi-e teamă 

 

ce scenariu ca de film mut  

împărțit perfect pe din două 

cu un personaj jumătate însângerat  

jumătate plutind într-o căldare de rouă  

 

 

dog sau cântec de stea 

 

 

acum ca și ieri ca și întotdeauna  

pentru mine 

luminează barbară și-albastră doar luna  

 

acum ca și ieri ca și mâine  

pentru mine  

stelele toate-s adunate în ochiul de câine  

 

 

 

liniște de noiembrie 

 

 

adormeai pe spate și cu brațele lipite de tâmple  

ca un prunc  

îți vegheam somnul ușor  

nimic din afară sau din mine  

să nu-l tulbure 

te priveam respirând egal  

cum sânii se ridicau abia perceptibil 

priveam grădina în lumina amurgului  

veghind întreaga noapte somnul tău  

argintiu  

ca trunchiurile filiforme care se profilau stinghere 

pe-ntunericul albastru de noiembrie  

și doar spre dimineață lăsam  

să pătrundă în liniștea noastră  

coardele harfei abia perceptibile  

din coroanele aproape pustii ale mestecenilor 

 

 

întoarcerea 

 

 

mă-ntorc  

de unde-am plecat în veac 

târziu în decembrie 

în anul din luna săptămânii de azi 

singură nevinovăție  

pentru care merită să decazi 

 

în spatele ochilor goi 

sub crucea argintie de brad 

unde se ridică muntele gârbovei  

cu creasta sprijinită  

de cerul  învolburat  

ca o pagodă de jad 

 

doar acolo-şi arată  

silueta de piatră şi gheaţă 

                            POEME 
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marea metresă  

a umbrei 

pe tăişul custurii de obsidian  

dintr-o preauitată viaţă 

 

cu pleoape uriaşe săpate-n  

serpentina roşie ca luna de iarnă  

ca sângele curs  

din gâtlejul caprei de munte 

pe care-am jertfit-o singuratic şi orb  

într-o vreme a vremilor crunte 

 

acum gheaţa se evaporă  

sub vâlvătaia soarelui nou 

zăpezile-și toarnă norii  

tulburi spre văi  

pietrele se scurg pe jgheaburi  

munţii se-nvelesc în albastru halou 

 

stau chircit în spatele irişilor  

transparenţi ca iezerele verzi  

agăţate sub piscuri de pază 

în locul unde  

leneveşte viaţa  

şi unde moartea visează 

 

cu un ciob de lut ars în locul inimii  

chircit ca un prunc  

în pântecul rotunjit al lunii-n pătrar  

la sânul metresei din ultimul an  

al săptămânii din ziua  

căzută-n râul pietrelor de var 

 

iar glasul ciobit al inimii de lut 

urcă greoi pe muntele gârbovei  

și strigăt după strigăt descarnă 

inefabilul contur al sufletului  

spulberat de vânt  

în lumina de iarnă  

 

 

 

 

 

 

respirație 

 

am văzut-o strecurându-se în camera mea  

pe nesimțite  

sigur că ea exista dintotdeauna  

precum praful de aștri 

în porii de var ai pereților  

în aerul dulce al nopții de iulie  

în fohnul maladiv al verii de noiembrie  

 

am urmărit-o ani și ani  

printre zidurile și porțile  

orașului cufundat în penumbre  

pe străzile sumbre de lângă vechiul canal secat  

prin cartierele de blocuri  

printre lăzile de gunoi și  

lătrăturile câinilor adunați seara în haită 

 

pentru că am visat-o  

stăteam cu ea întins pe pat de nori lânoși  

ca-n reclamele cu dumnezeu și sfântul petru  

oglindindu-ne gesturile letargice  

într-un nor de ploaie  

mângâindu-i umbrele părului lung  

precum aburul unui astru rătăcit la orizont 

netezimea coapselor  

uitările sufletului  

atingerea sângelui  

fericit că aerul poate fi îmbrățișat  

ca și cum ai lua în brațe un sfânt de gheață sidefie 

 

am văzut-o  

de cele mai multe ori însă aici 

în camera mea  

era geamul ferestrei suflat cu o respirație argintie  
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Radu CIOBANU 
 

Eheu, fugaces... 
 
1 9 6 8 
 

Suntem în august şi constat cu stupoare că de la 
începutul anului n-am mai notat nimic aici. Tracasare şi 
hărţuială. Teren, descinderi prin sate pentru culegere de 
folclor, jurii, concursuri de amatori, în general penibile. 
Scriu puţin, sporadic şi prost. 
 
           * 

  Literatura e o doamnă căreia îi şade bine când 
lasă uşile deschise în urma ei. 

 
           * 

  Eugen Barbu a dovedit în presă că concursul 
Alecsandri, la care am avut naivitatea să marșez,  a fost 
o escrocherie manevrată de ciubucarii perpetui ai Casei 
Centrale de Creaţie. Banu Rădulescu, concurent și el, a 
aflat apoi că, foarte probabil, lucrările nici nu s-au citit. 
Aici, la porţile Orientului… 

 
* 

  Vine încă o toamnă. Lizuca, frumoasă şi senină, 
creşte. Ea încă nu ştie că anul are anotimpuri. Noi 
mergem înainte, încăpăţânându-ne să schimbăm o 
speranţă cu alta. În fond, la ce altceva ne-am putea 
aştepta ? 

* 
  Mă urmăreşte „imaginea solitudinii noastre”. Aş 

vrea s-o exprim într-o proză foarte concentrată, dar nu 
găsesc pretextul adecvat. Cea pe care am intitulat-o Stille 
Nacht ar fi ceva, dar încă departe de ceea ce doresc. 

* 
      Tare de mult n-am mai scris poezie. Oare de 

ce ? Presupun că din aceleaşi motive din care n-am mai 
scris nimic nici în acest caiet. 

 
* 

       21 august. La opt, Radio Bucureşti anunţă 
pe un ton grav că azi noapte, la ora 23, armatele celor 
cinci state socialiste „frăţeşti” au invadat Cehoslovacia. 

Postul de radio Praga a fost ocupat şi acum transmite pe 
o altă lungime de undă. Perspectivele sunt sumbre şi 
aşteptăm sub tensiune buletinele de ştiri. Ce vom face 
noi ? Aceasta e marea întrebare care şi-a lăsat amprenta 
pe feţele tuturor. Vestea s-a răspândit fulgerător şi strada 
pare mai liniştită, mai gravă. Toată lumea aşteaptă. 
Situaţia noastră e atât de delicată, încât, vizaţi cum 
suntem, nu putem propune cu certitudine nici o 
alternativă. Cu toate astea, chestiunea nu se poate pune 
decât tranşant : ori cu cehii, ori cu ruşii. Ar mai fi 
neutralitatea, dar ce te faci cu recentul tratat ? 

* 
    Ne-am situat de partea cehilor. Frumos. Dar 

cehii au fost îngenunchiaţi. Şi noi am tăcut subit, 
înconjuraţi de „fraţi” care abia aşteaptă să ne pună mâna 
în gât. 

* 
        O dată cu septembrie, m-am întors în 
învăţământ. E totuşi mai comod, în ciuda navetei, chiar 
dacă până acum n-am reuşit să lucrez încă nimic. 
Oricum, altceva mai bun nu pot să sper. Revista e o 
himeră : nici o tradiţie culturală majoră aici, prea mulţi 
autodidacţi, prea mulţi activişti. Problema e să pot rezista. 
Soluţia e gândul permanent spre vacanţe.  
 

* 
        Am amânat în ultima clipă definitivatul. Nici acum nu 
sunt capabil să precizez de ce. De teamă nu, căci nu mă 
costa nimic ca, în cel mai rău caz, să pic – ceea ce, 
oricum, nu s-ar fi întâmplat. Atunci de ce ? Nu ştiu. M-a 
îngrozit gândul de a reedita toate ritualurile studenţiei, de 
a frecventa avizierele, de a aştepta pe coridoare, de a 
auzi „ce i-a venit” fiecăruia, de a face emoţii pentru un 
examen stupid, de a mă lăsa chestionat, aşa cum, din 
păcate, sunt nevoit să fac eu cu loazele, de a mă lăsa 
antrenat în griji de genul „cine e în comisie”. Pe de altă 
parte, m-am simţit în permanenţă străin, de parcă n-aş fi 
fost niciodată în Cluj. Mă tem că astea sunt simptome ale 
vârstei. De pe acum ? 
 

* 
 Dintre toate cuvintele la modă, singurătatea e cel 

ce exprimă într-adevăr o realitate. Suntem atât de puţin 
împreună cu cei care ne-ar putea ajuta s-o uităm. 
Singurătatea din mijlocul mulţimii. Singurătatea în 
suferinţa fizică. Zbaterea celor dragi din cauză că nu te 
pot alina nu face decât să ne sporească suferinţa şi să 
înalţe zidul izolării din jurul nostru. Şi, ireversibilă, 
suprema singurătate din clipa de pe urmă. 
Toţi oamenii sunt în situaţia asta, dar cei mai mulţi nu 
bagă de seamă. La ce bun să le deschidem ochii ? 

                                              JURNAL 
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(2011. Rândurile subliniate acum, în cursive, îmi 
dovedesc încă o dată puterea cuvintelor de a atrage, mai 
curând sau mai târziu, realitatea. Asupra noastră au 
atras-o. Chiar dacă după mulți ani.) 
 

* 
La vreo săptămână după însemnarea de mai 

sus, iată, în „Gazeta literară”, reflecţiile părintelui Charles 
Boulogne, primul francez care a suportat o grefă cardiacă 
: „Suferi singur. Nu trebuie să-ţi faci iluzii. Toţi bolnavii 
sunt singuri. Începând cu o anumită zonă a încercărilor, 
ca şi cu sărăcia de altfel, eşti singur. Trebuie să-ţi porţi 
singur povara, cu puteri proprii. Nimeni nu te poate 
înlocui.” 

 
* 

  Succesoarea lui Neni, bona Lizucăi – o 
fetişcană toantă, de vreo 16 ani, de pe la Zalău – e în 
corespondenţă cu mai mulţi flăcăi cărora, la „numele şi 
adresa expeditorului”, le propune un soi de enigme. Până 
acum am surprins cu indiscreţie două : 
                         „A + B cineva din RSR 
                          Cineva din malul mări 
                          Care nu tea dat uitări.” 
      Şi a doua, care, ne face impresia, e chiar opera ei : 
                          „Poţi să mânci pâne cu unt 
                  Că no să şti cine sunt.”  
 

* 
          Pot să închei anul exact cu aceleaşi cuvinte cu 
care am încheiat 67. Doar că de data asta concursul ratat 
e cel al „Tribunei”. Totuşi, se pare, 68 a fost mai generos 
în toate celelalte privinţe. Ca atare, pornim în noul an cu 
un mai mare capital de speranţe. Doamne ajută ! 
(2011. Aveam naivitatea să particip la tot felul de 
concursuri. La unul, pentru subiecte de film, inițiat de 
„Scânteia”, dacă mai țin bine minte, am și câștigat un 
premiu constând într-o sumă destul de substanțială. Asta 
îmi amintesc, dar nicidecum subiectul de film pe care-l 
voi fi propus...) 
 
   1 9  6  9 
 

     Pentru prima dată, lucrând la roman, am trăit 
efectiv sentimentul creaţiei. Am simţit cum, prin mine, 
prinde contur şi învie, rând cu rând, o întreagă lume 
iremediabil apusă. Mi se va reproşa poate prea fidela 
urmare a modelelor clasice. Asta n-are însă nici o 
importanţă de vreme ce percep autenticitatea artistică a 
acestei lumi. M-am ataşat de personaje, le împărtăşesc 
afectele. Ceea ce, poate, nu e prea bine : mă tem să nu-

mi influenţeze, să nu-mi diminueze capacitatea de 
obiectivare. 

Mai greu va fi în capitolele următoare, unde Vlad 
va dobândi o pondere din ce în ce mai mare. Reuşita va 
depinde aici exclusiv de adevărul pe care-l va conţine. 
Aici e, de altfel, şi dificultatea. Se tot cere scriitorului să 
spună adevărul, dar există limita aceea ocultă dincolo de 
care am motive să mă tem că anumite adevăruri nu vor fi 
acceptate. Va trebui să mă bazez numai pe intuiţie în 
sesizarea acestei limite pe care n-o voi putea depăşi 
decât cu riscul blocării apariţiei. 

(2011. Aceasta a fost, de fapt, întâia mea 
confruntare cu cenzura. De aici încolo, mi-am scris cărţile 
impunându-mi doar o minimă autocenzură la cum 
simţeam că trebuie, că se cer scrise, ignorând aproape 
complet existenţa ei. Am reuşit astfel să spun de fiecare 
dată cea mai mare parte din ceea ce voisem să spun. De 
foarte multe ori am avut surpriza să constat că mi se 
eliminaseră pasaje complet inofensive, în care nici nu 
bănuisem că ar putea să zacă vreo aluzie subversivă. 
După cum, de foarte multe ori, au rămas intacte tocmai 
paginile de care eram sigur că n-au nici o şansă de a 
trece. Am ajuns astfel cu timpul la concluzia că şi cenzorii 
erau oameni : ei primeau periodic nişte „indicaţii”, 
mergând în anumite momente până la liste de cuvinte 
prohibite, pe care le aplicau cu mai multă sau mai puţină 
conştiinciozitate, după caracterul, temperamentul, 
conformismul sau curajul fiecăruia. Nu exclud nici 
posibilitatea existenţei unor cenzori care riscau chiar o 
complicitate tacită cu autorul, ipoteză pe care o susţinea 
şi mi-a mărturisit-o şi Radu Tudoran. Integritatea sau, în 
unele cazuri, apariţia cărţii depindea de hazard, de 
calitatea umană a cenzorului la care ajungea.) 

* 
       Aştept inspecţia specială pentru definitivat. 

Altă stupiditate. Nu era mai bine să fi fost de înţeles şi să 
fi scăpat toamna trecută ? Din cauza asta, în cursul 
întregii săptămâni n-am putut închega nici un gând. Şi 
inspecţia n-a venit. Noua săptămână începe cu aceeaşi 
perspectivă. 

 
* 

        Se petrece ceva ciudat. Am întrerupt lucrul la 
roman având impresia că mă aflu în posesia a două 
subiecte. L-am început pe primul, însă continuu am avut 
senzaţia că ceva sună fals. Am rupt tot ce am scris. L-am 
început şi pe al doilea, am lucrat mai mult decât la oricare 
povestire şi mai greu, mai trudnic ca niciodată, luptând 
mereu cu dinţii strânşi împotriva ispitei de a rupe şi 
aceste pagini, deşi până acum sunt vreo douăzeci. 
Povestea -  Weekend – s-a întrerupt însă de două zile din 
motive… didactice şi nu ştiu dacă o voi mai termina 
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vreodată. Mi se rupe inima după atâta timp cheltuit fără 
nici o ispravă. 

În orice caz, ceva nu e în regulă, nu ştiu ce. Să 
mă apuc din nou de roman şi să mă ţin numai de el ? 
Trebuie zilnic şi mereu să mă împart fără să mă pot 
concentra în linişte şi continuitate asupra unui unic ţel. 
Mă simt ca Ion Vodă, legat între cămile. 

 
* 

       1 Mai. Ieşiţi toți trei înspre păduri, l-am 
revăzut pe bătrânul căruia, din cauza bărbii, îi zicem între 
noi Hem. Stătea la soare, pe un scăunel, la poartă. 
Îmbrăcat festiv, în haină pepit şi pălăriuţă verde, de 
vânător. Şi-a pavoazat gardul cu steaguri şi cu patru 
portrete pe care le are de cine ştie când : Dej, Marx, din 
nou Marx şi Lenin. Dej color, ceilalţi alb-negru. Pe 
actualul îl ignorează sau, poate, realmente n-a luat 
cunoştinţă că Dej nu mai e. 

 
* 

       21 iulie. Suntem la Vad şi, la aparatul cam 
hârâit, aflăm că azi în zori, primii oameni au păşit pe 
Lună. Sunt cuprins de un fel de febricitare entuziastă şi 
cam puerilă şi mă simt mândru (?!) că am avut şansa să 
fiu contemporan cu acest moment, de a fi auzit glasul 
acestor bravi oameni vorbindu-ne de acolo. Mesajul lui 
Neil Armstrong e de o simplitate şi bun simţ care mă fac 
să-l suspectez de premeditare. Nu se poate să nu se fi 
gândit el (poate şi alţii!) ce să zică în momentul acela 
absolut unic. Oricum, e un ceas echivalent ca perspective 
cu cel al ridicării pe verticală ori al inventării roţii. 

 
           * 
        23 iulie. M-am ambalat din nou. Am spor aici, 
la Vad, deşi mă tentează plaja şi scalda la vale. Ieri am 
scris mai mult ca niciodată : 22 de pagini. Poate voi reuşi 
să termin totuşi aici, înainte de consumarea vacanţei. 
 
      * 

       20 august. Azi am terminat romanul. 671 de 
pagini de caiet. Enormă senzaţie de eliberare. E prima 
mea „operă” de proporţii. M-aş relaxa, m-aş duce undeva 
la un film bun. Sau măcar într-o escapadă la munte. Dar 
e o vreme mizerabilă. Şi de pe acum începe să mă 
obsedeze ce va urma. De care, dintre multele proiecte, 
să m-apuc ? Deocamdată urmează finisarea şi apoi 
dactilografierea. În orice caz, totul trebuie să fie gata cel 
mai târziu la 1 noiembrie. Caut un titlu. 

 
* 

         17 noiembrie. Exact la întâi am terminat 
dactilografierea, treabă neaşteptat de grea şi de 

plicticoasă. Titlul a rămas Bătrânul domn, deşi va trebui 
schimbat, de vreme ce volumul de proze e intitulat După-
amiaza bătrânului domn. E predat la editură, am primit şi 
un fel de adeverinţă-confirmare şi abia acum mă simt 
total desprins de această carte. Totodată abia acum 
începe şi adevărata teamă că va fi respins la cenzură din 
cauza unor adevăruri şi a aluziilor la ruşi. Dar mai ales 
pentru că mi se simte apartenența și adeziunea la acea 
lume condamnată la dispariţie. Aici nu e nimic de dres, 
de tăiat… 
Eliberat, fac manevre de repliere în vederea atacării uni 
nou obiectiv. Sunt însă puţin dezorientat. Reflectez, adun 
observaţii, încerc să schiţez câteva nuclee epice, 
recrutez personaje. Încă n-am încercat să operez legături 
între aceste elemente disparate, dar peste cel mult trei 
săptămâni vreau să mă apuc efectiv de scris. 
Ziua de azi o consider de început pentru noul roman : am 
făcut primele încercări de organizare a materialului. 
 

* 
       30 decembrie. Tot ce-mi notam deunăzi în 
legătură cu noul roman mi se pare a nu mai fi valabil. 
Între timp am scris şi 11 pagini care mă nemulţumesc, ca 
şi planul de ansamblu. Totul trebuie restructurat, căci aşa 
cum e conceput îmi pare prea fotografic, prea puţin 
transfigurat, prea evident ţâşnit dintr-o experienţă directă 
şi, în sfârşit, prea neobiectivat. 

Noua versiune pe care va trebui s-o schiţez în 
zilele următoare va fi o combinaţie între versiunea veche 
şi povestea doctorului, pe care o preconizasem până 
acum ca pe o carte independentă, dar va dobândi aici 
rolul principal. 

 
* 

        Mai avem o zi din anul acesta şi ar trebui să fac 
obişnuitul bilanţ. Faţă de anii trecuţi a fost un an mult mai 
încurajator. Un volum contractat şi prima rată a 
drepturilor de autor deja păpată. (Rată derizorie, e 
adevărat, totuşi rată !) Primul roman terminat şi predat. O 
rubrică în perspectivă la „Orizont” şi stabilirea, 
deocamdată în principiu, a unor bune relaţii cu „Tribuna”. 
Nu mă mulţumeşte, în schimb, evoluţia N-ei. Mereu 
tracasată de şedinţe şi obligaţii stupide, nu mai apucă să 
citească, să realizeze ceva din aspiraţiile pe care şi ea le 
are. Mereu sper că un an nou va aduce şi în privinţa asta 
o ameliorare. Lui Anghel i-au trebuit cam zece ani ca să 
ajungă la limanul calm unde se află acum. Eu sper să 
ajung totuşi mai repede şi să dobândim cu toţii liniştea de 
a ne ocupa de ceea ce ne interesează. 
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         14 ianuarie. Până azi n-am scris decât o recenzie 
cerută de Anghel. Din fericire, solicitarea lui a coincis cu 
interesul meu, altfel nu ştiu cum aş fi refuzat. Unul dintre 
defectele mele : nu ştiu să refuz. 
Am corectat, în schimb, teze. De azi, liber, în sfârşit, 
reiau noua versiune a romanului. Săptămâna asta trebuie 
să apară în „Tribuna”, După apus. 
Mă gândesc la o rubrică – încă nu ştiu unde – intitulată 
Documente comentate sau Sugestia documentelor sau 
ceva în genul acesta. O cozerie eliberată de orice 
canoane apropo de scrisori, mărturii, acte etc., ale 
scriitorilor. Dar când s-o fac şi pe asta ? Abia ajung să-mi 
văd – chinuit, cum îmi văd – de roman şi să citesc. Când 
deci ? 
 
                                           * 
      „Melodia preferată” e o adevărată pepinieră de nume. 
Azi mi-a oferit unul grozav : Candiano Priceputu ! 
 
                                           * 
 
       25 martie. În 15 ianuarie am început romanul. Lucrez 
întins, îmi neglijez toate celelalte obligaţii (cărora nu le 
mai recunosc titlul de obligaţii !), în afară de drumul la şi 
de la şcoală nu ies din casă cu săptămânile. Am ajuns la 
pagina 495. Treaba merge bine, s-ar putea ca până la 
sfârşitul lui mai să-l termin în „prima mână”. Uneori îmi 
place şi sunt convins că va plăcea, alteori mă înhaţă o 
îndoială crâncenă şi-mi vine să rup tot. Asta e cel mai 
greu de suportat, oscilaţiile astea… 
Încep acum să mă îndoiesc şi de Bătrânul domn, care, în 
cele din urmă, la sugestia inspirată a N-ei, se va intitula 
Crepuscul. Cred că voi avea dificultăţi pe chestii politice. 

Relaţiile cu „Tribuna” se află iar într-un punct 
mort. Mi-e jenă să-i mai scriu lui Vasile Rebreanu. 
Relaţiile cu „Orizont” sunt ambigui şi nesigure. Anghel nu 
mi-a scris de mult. Vom vedea. Vorba lui Banu 
Rădulescu : noi să scriem şi ce va fi vom vedea. Noi să 
scriem… 

Scriem. Ne facem că nu vedem că suntem 
singuri. Scriem înainte. Vom ieşi undeva, vreodată ? E 
dată naibii întrebarea asta. 

 
* 

Ieri m-am întors de la Braşov, de la alegerea 
noului comitet al Asociaţiei, unde am participat în calitate 
de virtual membru, la invitaţia lui Radu Theodoru. Dar el, 
subminat de intrigării locale, se mută la Bucureşti. 
Bucuria de a-l revedea pe Lucian Valea, care însă – şi el 
! – dezgustat de atmosferă şi impulsiv cum e, părăseşte 

intempestiv locul, înainte de final. Cât despre „prietenul” 
meu, cum era de aşteptat, şi-a dat iar arama pe faţă 
printr-o demonstraţie de carierism de zile mari, atacând 
în stânga şi-n dreapta, cu ţâfna-i notorie, fără să ajungă 
însă a fi ales în comitet. E o mâncătorie şi acolo, care m-
a întors pe dos. Îmi pare rău că mi-am întrerupt lucrul la 
carte pentru a constata asta. Mi-e foarte greu acum să 
reiau. 

Asta a fost încheierea încă a unei etape. S-a 
terminat, o dată cu plecarea lui Radu Theodoru, nu mă 
mai leagă nimic de Braşov şi, când îmi va apărea 
volumul, mă voi afilia Timişoarei. Totuşi. 

 
* 

Mă îndoiesc de roman. Mi-e teamă că e un eşec. 
Prea schematic, simplist, prea epic, prea puţin analitic, 
didactic, tezist. O fi sau n-o fi ? Şi acum, după două zile 
de întrerupere, înapoi la el. 

 
* 

15 iunie. E o săptămână de când am terminat 
Zilele (7 iunie). Scăpat de obsesie, mă pot gândi şi la 
altele. La Vad, înainte de dactilo, voi mai relua o dată 
cartea. 

*  
Acum finisez Crepuscul la sugestiile doamnei 

Eugenia Tudor, care a făcut câteva observaţii de bun 
simţ, în afară de orice consideraţii extraliterare. Ce va 
urma după asta ? Mă deprimă ideea că am două romane 
terminate pe care abia peste doi ani le voi putea vedea în 
ipostază de carte. Dar te poţi pune cu „planul”? 

 
* 

9 noiembrie. Am predat Zilele, am semnat 
contractul pentru Crepuscul, în săptămâna asta trebuie 
să apară După-amiaza… Sentimente confuze, imposibil 
de definit. Îmi spune Banu Rădulescu că la apariţia primei 
sale cărţi a trăit o senzaţie nicidecum plăcută, mai curând 
penibilă, ca şi cum ar fi fost obligat să se expună gol într-
o vitrină. Mă bate gândul să ţin, din clipa apariţiei cărţii, 
un fel de „jurnal de vitrină”, în care să consemnez toate 
trăirile debutantului. Dar tot, cu absolută sinceritate. 

* 
Am început al treilea roman, căruia nu i-am găsit 

încă un titlu. Merge bine, când merge, dar încet şi greu 
din cauza întreruperilor. Asta mă chinuie cel mai rău, 
lipsa continuităţii. Ce pot să fac ? Şi totuşi – nebunie ? – 
printre picături îndrăznesc uneori să mă gândesc şi la 
următorul, căruia-i zic deocamdată Albastru de Voroneţ. 
L-aş vrea o carte deosebită, cu totul altceva decât cele 
de până acum. Dar cum ? Dar când ? 
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Spre iarba câmpiei și praful pustiei – Nicolae 
Scheianu: Pietre din potop 
 

 Știind foarte bine importanța și responsabilitatea 

rostirii, maramureșeanul Nicolae Scheianu s-a urnit greu 

spre a-și arăta, din nou, cuvântul artistic în lume, deși el 

chiar este poet. Sau, de fapt, tocmai de aceea! Este și 

motivul pentru care cartea Pietre din potop – Editura 

Vinea, București, 2016 – este a doua pe care o publică, 

la un interval de două decenii față de prima, încât, 

mutatis mutandis, aș putea să-l așez, în privința greutății 

pe care i-o recunoaște actului scrierii, în descendența 

cronicarului Miron Costin care, în a sa Predoslovie la De 

neamul moldovenilor, spunea, în acest sens: Eu voi da 

seama de ale mele, câte scriu. Paralela pe care o fac nu 

este deloc forțată, cred, de vreme ce, la urma urmei, 

poezia poate fi citită și ca un letopiseț al 

contemporaneității. 

 Volumul cuprinde două părți: Pietre din potop și 

Sub tot felul de flamuri, inegale ca întindere. Prima este 

mai ales alegorică, în primul rând prin reperul – imaginea 

recurentă a potopului –   așezat în centrul construcției, 

transfigurarea imediatului fiind mai accentuată (cu toate 

că „potopul”, concomitent, face aluzie la episodul biblic, 

dar cuprinde și o sumă de conotații, care trimit, în 

ansamblu, la calvarului fiecăruia, dubla identitate fiind 

sugerată și prin modul în care este ortografiat cuvântul, 

cu inițială  majusculă sau cu minusculă), față de cea de-a 

doua care pare mai aproape de concret, printr-o orientare 

mai evidentă dinspre general, spre particular.  

Cu puternic substrat filozofic, poezia lui Nicolae Scheianu 

reafirmă, mai întâi, existența a două lumi, a celor ce se 

văd și a celor închipuite, despre care au vorbit adesea 

artiștii și gânditorii (lumea-nchipuirii și lumea cea aievea, 

cum le numea Eminescu în Memento mori), dar care 

alcătuiesc, de fapt, un tot: punctul cel mic în care încap 

laolaltă. În acest context, cuvântul este desemnat ca un 

fel de omolog al pietrelor, aflat, spre deosebire de 

acestea, în puterea omului, fiindcă prin crusta lor se vede 

nisipul / toată măreția lumilor de demult / pulberea lor și 

nimicul. În privința pietrei, în contextul primei părți, în 

special, începând cu titlul, aceasta este o sugestie a 

stabilității, dar și a configurației destinale a vieții omului 

(Nu este meritul meu, ci al / strămoșilor strămoșilor mei / 

că și-au durat vatra pe malurile / dulci-amărui ale 

Potopului, dacă de baierele cerului / vremurile atârnă 

gata sortite / și pentru cei smeriți și pentru cei nesmeriți), 

cu atât mai mult, cu cât există și pietre la crescut, căci 

sub piatra mare doarme cuminte / puiul de piatră. 

 O tendință regresivă, cel puțin prin raportarea la 

primordial  (laitmotiv, în prima parte a cărții: apa dintâi a 

Potopului), exprimă dorința de înțelegere a prezentului, 

prin prospectarea trecutului, ale cărei rezultate sunt pe 

măsura efortului: am brațele pline de frunze uscate / și 

palmele pline de așchii de cruce, moment în care 

căutările nu mai pot aduce nimic nou, căci înapoi sau 

înainte / nici un drum nu mai duce. Până aici însă, poezia 

lui Nicolae Scheianu adună imaginea straturilor 

suprapuse, cu aceeași consistență pentru cel ce le 

evaluează, ale copilăriei lui și a omenirii, reprezentând, în 

fond, aceeași vârstă la vârste distincte, cu toate că 

identifică momente mitice (șapte ani de secetă și 

penitență), când fiecare este unic: Nu mai semeni cu 

nimeni / în nici o oglindă, căci privirea se coboară în 

lucruri / și se desferecă-n ceruri, când omul visează la tot 

ce-i pare mai de preț, cuvântul nerostit (ecou îndepărtat, 

poate, al „increatului” barbian).  

 Cu acest arsenal de gânduri, două teritorii leagă 

privirea și cuvântul poetic: cel de acasă, al obârșiei, de 

unde, urcat în salcia din poarta grădinii se deschide spre 

departele visat și colțul cel mai frumos al lumii / pe malul 

potopului într-o zi amețită a veacului. Pornind în lume 

astfel, contemplând universul pe care-l străbate, cel ce 

alege să se analizeze și să se destăinuie se 

portretizează, în același timp, știindu-se predispus din fire 

la îndoială și trufie și la / îndrăzneață mirare și cugetare.   

 Tot în prima parte a volumului, Nicolae Scheianu 

trasează contururile unei lumi având printre repere 

Scheiu, spațiu amintind de cel biblic, vatra probabilă a 

plămădirii Scheienilor, acolo de unde, după ce 

consolidarea întregului, prin zidirea de sine a fiecăruia în 

                                              ESEU 
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parte se va fi încheiat, se poate porni spre un alt tărâm, 

cu zestrea de viață adunată: … și când se va da 

semnalul / cei tineri vor ciopli corabia / vor încărca 

trecutul nostru / și toate oasele noastre sfinte / și vor 

trece potopul / căci numai pe celălalt mal / începe-

ntruparea / și numai acolo șezum și plânsem.  

  Partea a doua a cărții se deschide cu un text 

programatic, în care, vorbind despre umbra mea, 

biografia umbrei mele, poetul definește metaforic arta 

căreia i se închină. Cu aspect narativ-descriptiv, unele 

poezii de aici trec de la elegiac la resemnare și de la 

resemnare la revoltă, când viața are prea puține 

entuziasme și se desfășoară pe un fond tern, încât 

întrebările retorice  devin corolarul unor trăiri intense  (Am 

trăit toată viața într-un mic orășel de munte  / la marginea 

unei păduri de brad înspre culme / … / Am locuit toată 

viața aici, departe de insulele/ la care am visat departe de 

/ metropolele luminoase în care / mi-ar fi plăcut și în care 

aș fi dorit / să trăiesc în tinerețe / … / Totul mi se pare 

straniu și nedrept / stau și mă uit în gol și timpul / îmi 

ticăie-n urechi ca un ceas de gară: / Aceasta să fi fost 

viața? Atât?). 

 Pe acest fundal, hipersensibilității specifice 

artistului nu putea să-i scape scurgerea nisipului în 

clepsidră, în aceeași paradigmă a tristeții, definind 

inclusiv viitorul, fiindcă, oricâte culmi ar depăși omul, 

timpul i se subțiază continuu și nu-i rămâne decât ceea 

ce se vede, de acolo de unde începe iarba câmpiei / și 

praful pustiei. 

 Sinceritatea emoției intense a poezie lui Nicolae 

Scheianu – vizibilă peste tot, dar, mai ales, în partea a 

doua a cărții – se exprimă neconstrânsă de canoane 

prozodice, versul liber fiindu-i, în acest caz, aliat poetului. 

Cuvintele traduc, în acest fel, o stare de spirit autentică, 

încât sintagme precum orbecăire disperată, râurile de 

umori nimicul / disperarea sunt zvâcniri lăsate să se 

exprime spre o finalitatea cathartică, prin nepremeditate 

confesiuni, astfel că până și absența rarisimă a acurateței 

construcției nu este altceva decât expresia amintitei 

autenticități a trăirii. 

 Privirea poetului panoramează continuu ceea ce 

se cuprinde între un timp al împlinirilor (Erau anotimpuri 

care îmi vorbeau / iar spațiul se mișca în sufletul meu / cu 

nesfârșita răbdare a constelațiilor…) și prezentul încărcat 

cu dezamăgiri (Prietenii rătăcesc de-acum / prin regatele 

lor de hârtie / pe trupul frumoaselor mătasea face riduri / 

și purpura a prins a se decolora / carnea a căzut de pe 

clipe / și anotimpul nu mai știe / cât de lin, altădată, / 

spațiul prin sufletul meu hoinărea), interval pe care se 

construiește Siberia fiecăruia, și, în aceeași notă de 

evaluare nostalgică, își amintește: Au fost și vremuri când 

/ am strâns în mâini fulgere / și le-am făcut funie /… / 

scriind despre lucrurile care mi se întâmplă mie / și 

despre faptele de taină ale domnului…  

 Monologurile lui Nicolae Scheianu sunt,  de multe 

ori, adresate unei interlocutoare, martoră și părtașă la 

sentimente și la traversarea timpului (ea însăși fiind o 

suprapunere de imagini), dar tăcută acum, când cel ce-i 

vorbește visează utopic la întoarcerea unor epoci: 

așteptăm resemnați copilăria, cu tot sfârșitul inocenței, 

consecința unei tare situații fiind accentuarea 

sentimentului de tristețe.  

 Totodată, atenția acordată acestei disfuncții 

creaturale aduce poeziei o evidentă notă elegiacă: Cum 

trece timpul, / doamne, pe lângă noi / ca o curvă bătrână 

pe trotuar. / Cum fuge viața…? / … și-i vai de cal / și-i vai 

de călător. Cu toate acestea, poezia lui Nicolae Scheianu 

are și nuanțe ludice, însă este vorba tot de un ludic, 

paradoxal, sobru, reținut (sau, poate, este doar 

aparență), mai degrabă, rolul de a exhiba un fel de tară 

umană structurală: E vremea să atacăm marile teme / să 

le scoatem din rufele murdare 

 De remarcat este, de asemenea, că în poezia lui 

Nicolae Scheianu se manifestă și numeroase influențe 

ale postmodernismului atotcuprinzător (de pildă, prin 

prezența masivă a intertextualității, ca să mă refer la un 

singur asepect), încă, în literatura română, pe toate 

palierele creației, de la tematică la structură, poetul fiind 

însă și din aceeași generație cu nucleul care a promovat 

cu tenacitatea această orientare, la care s-au raliat, 

ulterior, volens-nolens, aproape toți scriitorii noștri de prin 

anii ’80 încoace. În ceea ce-l privește, cu o luciditate 

care-i dă șansa de a nu se opri la valori închipuite, din 

paradigma lui „pseudo”, poetul nu ocolește și nu iartă 

nimic din ceea ce ar putea să-și asume rolul de factor 

esențial al vieții, a cărei derulare nu încetează a o privi și 

a o judeca: Un câine țâșnește dimineața din valuri / și 

liliacul a-nflorit / cu niște petice grozave / trece căruțașul 

cu sifoane / mi-a scris cuvioasa de la Rohia / am condus 

un orb, / mi-am zdrobit un deget / m-a durut capul m-au 

durut dinții… 
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 Traversarea continuă a realității, în căutarea unor 

repere care să conteze, de care să se poată lega, îl 

determină pe poet ca, uneori, să manifeste o atitudine 

amintind de cea argheziană, în primul rând față de 

Creator (exprimarea fiind psalmică), cu speranța că 

dinspre Transcendent poate să afle răspunsul la toate 

zbaterile, la toate căutările de pe pământ, chiar dacă nu 

are neapărat un nume căutarea lui (râvnind un răspuns la 

o întrebare aproape dramatică: cine sunt eu cine sunt, 

doamne?), numai că, fără efuziuni, răspunsul pare în 

acord cu tot ce descoperă în periplul său prin viață: Și el 

nu era acolo. Întâmplător sau nu, acest „și” incident poate 

fi – în același timp – o sugestie a asemănării întregului cu 

fiecare element conținut (printr-o decodare copulativă), 

dar și ca un fel de opoziție, totuși, față de întreg a celui 

de la care derivă totul (prin decodarea adversativă a 

aceluiași „și”). 

Înarmat cu toate acestea, omul copleșit de neliniști speră 

să poată să umble printre pietre din potop, cu disperări și 

patimi învinse, zăcăminte de gând, de trăire, pe care le 

poate pune în cuvânt, plecat din sine și întors la sine, ca 

Ulise spre Itaca lui.     

 Volumul de versuri al lui Nicolae Scheianu este și 

o amplă meditație (căreia poetul îi relevă și cauzele, dar 

și consecințele), fără pic de emfază, într-o atitudine care 

înglobează și smerenie, dar și revoltă, nu neapărat față 

de ceva sau de cineva, ci doar ca o consecință a firii. 

Demersul lui continuu este să umble, să înțeleagă un rost 

(Mă întorc de pe toate cărările / pe care nu am umblat 

niciodată / obosit și trist), fiindcă pare că fiecare trebuie 

să înceapă de la nimic și să priceapă ce și de ce există, 

mai ales că nu scrie nicăieri că trebuie / să străbatem 

întreg ținutul / că trebuie să facem numai lucruri omenești 

/ nu pentru asta am venit pe pământ, drept care, cel ce 

se confesează în poezie, făcând bilanțul propriilor 

tentative de găsire a rosturilor, mărturisește: în bisericuța 

înghețată lângă / o pădure în munți am stat și am auzit / 

și cu întreaga vedere a mea / am văzut până departe-n 

înalturi / am zărit lucrarea în măreția ei / (unum est 

necessarum) /… mă îndepărtasem de cale; / unde erai? 

se auzi / eram aici. 

 Dintre concluziile la care ajunge poetul, prin 

continua investigare a lumii nu lipsește nici permanenta – 

în orice etapă a evoluției, de când omul a devenit 

conștient că este – receptare a vieții ca spectacol, în care 

omul creator își asumă statutul inevitabil: și eu, un biet 

personaj. În acest context, la condiția artistului, ființă 

singulară, dezabuzată, marginalizată, pe care și-o 

asumă, neliniștit, poetul se întoarce când și când, deși o 

are în vedere mereu, vorbind, spre exemplu, despre noi, 

iluminații / cei fără loc în cetate / rătăcitorii cei veșnici / 

singuri și triști / din trufie, împinși la marginea de unde 

începe / o altă margine. 

 Cu aceeași luciditate de care spuneam, poetul 

analizează nu doar frământările lui, ca om, ca poet, ci și 

convulsiile țara – temă ocolită de cei mai mulți 

contemporani, care o consideră desuetă, cel puțin, dacă 

nu  pasă de ea: Ce vremuri bune / de tras pe roată / ce 

țară seculară / și milenară/ țara mea narcotică / țara mea 

patriotică / ținut al elocinței / unde cuvintele / călăresc 

faptele / și culorile toate / se-amestecă / într-un gri infinit / 

țara mea bună de trăit / dar mai ales de murit. 

 Reacția la tot și la toate din ce constituie 

realitatea cu care se întâlnește poetul este a cuiva 

fortificat prin experiență, dar și cu o structură sufletească 

puternică, în pofida aparențelor: mă voi holba în ochii tăi, 

moarte! 

Volumul lui Nicolae Scheianu este, așadar, o carte de 

poezie autentică, prin care poetul traduce în limbaj artistic 

frământările omului contemporan, legate de o existență 

complicată, complexă, în care este, dar, mai ales, se 

simte singur și, totuși, caută, paradoxal, ca, împreună cu 

sine, să învețe să învingă, deși, mărturisește, orice aș 

face nu pot / să mă prefac fericit / nu pot să mă alint să 

mă mint, fiindcă sensibilitatea artistului îl determină să 

rezoneze mereu la orice disfuncție a lumii, care ajunge 

până la el.    
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Nicolae SILADE 
 
 
 
 

poema silvană 
 
 
I  
o, fără sfârşire. o, neliniştea omului. 
om de pământ trăitor pe pământ. 
printre atâtea însemne şi atâtea minuni.  
himeră cu ochii deschişi înspre ceruri. 
himeră cu ochii deschişi spre pământ. 
îndelung căutând. îndelung aşteptând.  
şi câtă răbdare şi câtă speranţă  
în inima sa. ah, om de pământ şi om de cuvânt 
pentru care mă rog: îndură-te zeule. 
 
 
II 
lângă focul din vatră stam jos şi plângeam.  
în cea de pe urmă noapte a lumii.  
o, lacrimi vărsate pentru patria mea.  
vărsare de lacrimi pe vatra străbună.  
şi focul acolo abia pâlpâind. şi cenuşa apoi 
risipită de vânturi. o, patria mea. mă rugam. 
tu zeule tu fă focul acesta mai pur să-nvieze.  
strigam. şi-n cea de pe urmă noapte a lumii  
văzum cea dintâi înzorire de zi. 
 
 
III 
vezi doamne durerile lumii acesteia 
şi iartă greşelile acestui popor. 
îmdelung îndestul l-ai fost încercat  
prin veacuri cu toate urgiile tale. 
îndelung îndestul i-a fost dat lui să bea  
doar din apa tristeţii. o, doamne. 
dăruieşte-i acum pacea ta.  
dăruieşte-i acum apă vie.  
şi rai pe pământ de va fi să mai fie  
aşează-l preasfinte în patria mea 
 
. 
 

IV 
o, cât de lungi cât de lungi drumeţii. 
de la un capăt la altul al vieţii. 
de la un capăt la altul al morţii.  
şi lumea aceea roind la răscruci.  
printre cruci aşteptând întoarcerea ta. 
o, tu care vii din înalturi.  
deopotrivă stăpân peste ape şi lumi. 
mersul nostru pe pământ e străin.  
e o naltă suire pe culmi ce se nalţă. 
e o altă suire într-un cer mai aprins. 
 
V 
ca o revărsare de rouă 
pe întinderea sălbatică a deşertului 
şi ca un vis de fecioară-nrobită 
de mari patimi trupeşti - 
acest suflu nou înţesat cu oracole  
acest suflu nou înţesat cu minuni. 
prilej de încântare şi cântec. 
bucurie şi lacrimă de bucurie.  
la hotarele unei alte lumi. 
la hotarele unei alte vieţi. 
fără de moarte aceasta. 
 
VI 
mai departe. mai sus. mai presus 
de îngerii care veghează abisul. 
spre zeul ce peste toate veghează. 
vânt prielnic. şi soare puternic. 
tristeţea îmi va pierde urma. 
şi moartea îmi va pierde urma. 
vânt prielnic. soare puternic. 
îmi voi aminti de mine. 
îmi voi da un răspuns. şi curaj. 
fără sfârşitul acestei vedenii 
a şi fost încrustat în memorie. 
mai departe. mai sus. mai presus.  
 
VII 
şi marea de jur împrejur se-nvioară. 
marea cu toate vieţuitoarele ei. 
albastră şi verde şi roşie mare. 
mare de orice culoare şi nume.  
mare de sunete şi de tăceri de mare. 
o, mare tu înmiresmare. 
mare amară şi dulce şi clară. 
mare palpabilă. mare de mângâieri. 
mare de astăzi de mâine şi ieri. 
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Liliana POPA 
 
 
Neîmblânzit 
 
Spiritul meu gonește în noapte 
Ajunge la Troia, pe zid de cetate 
Părtaș e la lupta lui Hector cu Ahile 
Și numără coifuri pe stîncă, la Termopile. 
Sufletul meu se plimbă desculț prin lume, 
Alunecă-n hăuri, se îmbracă în genune, 
Adoarme pe un nor așteptând dimineața 
Când norii se nasv și tremură ceața .. 
La Masala adoarme între aripi de vultur 
Prea tîrziu să salveze și ultimul flutur 
Și-ar vrea pe fruntea lor să așeze nimb 
Pentru tot ce nu s-a oferit la schimb. 
Dar poate totul e doar o poveste, 
Și doar spiritul meu tot caută-n lume 
De vină e vântul ce mă cheamă pe creste. 
Vântul de seară mă strigă pe nume ! 
 

Sclipiri prin uşa de cristal 
 
Prin parcuri vechi, petale îmbătate 
De dansul dezmăţat de astă noapte 
Îmi spală trupul de tristeți, cu șoapte. 
Eu vin dimineața și seara, 
Doar vara. 
În noi e loc de vis, de bal, 
Plutim în sala de alabastru, 
Sclipiri prin uşa de cristal. 
 

Oraşul meu 

 
Visez mereu un oraş fantomă 
Cu case înalte şi străzi înguste 
Cu porţile ferecate zi şi noapte.... 
Atît de înguste, 
Încît e de ajuns să deschizi o fereastră 
Şi să-i oferi o cafea vecinului 
Peste lumi. 
 
Păpuşi de porţelan dansează 
Pe străzile înguste, 
Se aşează în vitrinele deschise 
Şi citesc Boccaccio. 

 
Paiaţe râd pe străzi,  
În clădiri aulice 
Şi ajung în turnul celor uitaţi. 
 
M-am îndrăgostit de treptele săpate în stâncă 
De pietrele din caldarâm. 
Le-am străbătut până au devenit transparente 
 
Ziua caut grădinile secrete, 
Seara plutesc în gândul meu 
Spre alt oraş din alt vis, 
Cu amfiteatru şi porticuli, 
Cu pieţe publice şi statui. 
Ca seara să adorm pe treptele de marmură 
Ale aceleiaşi catedrale. 
(Florența) 
 
 

Bunicului, străbunicului, stră-străbunicului 
meu.... 
 
Prin fața casei mele șiruri de străbuni 
Mărșăluiesc cu mine, trădați spre alte lumi. 
La Cumidava în ziduri au păstrat 
Onoarea și mândria veac de veac. 
În vârf de stânca cartușe au scuturat. 
În fiecare zi, în fiecare noapte 
Se odihnesc o cilpă pe filele din carte. 
Pe crucile din cimitir 
Ce-au prins a mirosi a mir. 
E ceață în România, în Balcani, 
Confuze drumuri, cărările spre bani. 
Am atâta marunțiș prin buzunare, 
Ca pot să îmbogățesc pe fiecare. 
Dar nu mai pot să intru în cetate. 
Ci doar să arunc monezi în fântânile sacre. 
Se înalță fluturi din altar 
În catedrala mea cu mir și har. 
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Daniel LĂCĂTUȘ  
traduceri 
 
 

Raméntol Serratosa 
 
 

Asfixia înscrisă în mijlocul ochilor 
  
Ne vom ivi plimbându-ne, 
cum ni se plimbă limba 
pentru genocidul limbajului 
în timp ce dinţii clănţănitori 
ne aduc în auz testamentele trotuarelor. 
 
Vom fi neînsemnaţi 
într-un punct mort al baricadelor, 
unde ţipete albe ca hârtia 
alcătuiesc o mocirlă seducătoare 
ce-şi pierde freamătul într-o pereche de mâini 
şi ne pălmuiesc apoi 
cu pietatea unui soldat spintecat. 
 
Vom fi pietoni 
pe acest bulevard al  
nerăsplătirilor, 
cu oraşul nedeschis în valiză, 
şi lumina reflectând  
traheea serii 
în toate canalele care ne dau nume. 
 
Vom fi ce am fost întotdeauna, 
zeroul cel mai desăvârşit dintre toate, 
cu asfixia înscrisă în mijlocul ochilor 
  
 
 

Jorge Ángel Luna Rosado 
 
Geometria Noului Ierusalim 
 
 
 
Geometria Noului Ierusalim 
se extinde dincolo de cubul perfect 
iar frumusețea merge dincolo de simetrie; 

splendoarea de bijuterii cerești, 
irigată de un râu de sticlă, 
este hrana grădinii mistice 
purificatoare de suflete. 
 
Orice aspirație totală a aventurii umane, 
căutând să-și realizeze aspirațiile 
în afara străzilor Ierusalimului ceresc, 
va fi doar o cușcă mecanică 
încastrată în peretele porții 
unei închisori totalitare 
 
 
 
 
 

Fulgencio Martínez 
 
 

Oglindă fidelă a schimbărilor 
 
 
Îmi vorbeşti despre inconsecvenţa 
celui care își descoperă scaunul 
ocupat de un altul 
şi nu se conformează, ci protestează 
iar când îl recapătă 
spune că e incomod. 
  
Despre zădărnicia libertăţii 
şi despre ceea ce ai putea 
să faci sau să nu faci, iar eu nu-s 
decât iscălitura unei umbre. 
  
Îmi transferi propria nelinişte asupra unor lucruri 
pe care eu unul nu le înţeleg. 
  
Dacă limpezimea ta lăuntrică 
ar putea lumina ceea ce spui; 
nu cere mai mult unei urechi 
fidele: că te ascultă e deja destul.  
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Felix Nicolau 
 

 
 
 
 

Ce au unii şi nu avem noi  
 

Place la Alexandru Matei dezinvoltura verbului. Felul cum 
anunţă el tot felul de apocalipse literare, în care de fapt nu crede. 
După ce am citit Ultimele zile din viaţa literaturii (Enorm şi 
insignifiant în literatura franceză contemporană), Cartea 
românească, 2008, am rămas cu impresia fermă că tânărul 
cercetător este un aristocrat care se încăpăţânează să mănânce la 
„împinge-tava” îmbrăcat în frac şi joben. Este vorba nu atât de 
histrionism, cât de un pitoresc rafinat, aşadar jucăuş. 

Cum se observă din subtitlu, discutarea ultimelor tendinţe 
din literatura franceză se face de la + la – infinit, adică de la 
hiperbolă la litotă, adică de la maximalism la minimalism. Zona 
mediană lipseşte, exact canonul. Pentru că trebuie să atragi cumva 
atenţia cititorului, indiferent dacă prin autoficţiuni cu miză 
„neserioasă” ori prin megaficţiuni ideologizate sau parodice. 
Indiscutabil, erudiţia cărţii este impresionantă, dar nu asta importă, ci 
aprecierile larg culturale, curajoase sau anapoda. De la traversarea 
spaţiului literar francez aflat în derivă, în sens că Hexagonul nu mai 
vinde cum vindea odinioară, direct la aprecieri asupra metehnelor 
intelectualităţii româneşti. Aici e sămânţa de scandal, de dezbatere, 
deci. 

Dacă Patapievici se plânge că în cultura română nu există 
decât dialoguri ale surzilor, nimeni neascultând pe nimeni, Alex Matei 
semnalează talibanismul, loialitatea faţă de gaşcă, niciodată 
abandonată. De unde lipsa polemicilor autentice, spectaculoase. De 
aici se sare la autoficţiunea care „anunţă literatura de blog”. Şi iată 
disocieri rapide între tipurile de literaturi în vogă în Franţa ultimelor 
decenii: minimalismul „Biedermeier” sau „bucolic”, apoi „o specie de 
autoficţiune, caldă sau călduţă”, adică „literatura Amélie Poulain”, 
reprezentativ aici fiind Martin Page cu M-am hotărât să devin prost 
(un romănaş ironic, rapid şi cu teză, dar inteligent, aşa cum nu prea 
sunt de găsit pe la noi). 

Dincolo de linia exemplificărilor, fastuoase aş zice, este de 
urmărit o linie teoretizantă, cu intenţii de comparatism sintetizator. De 
unde şi absorbirea tale-quale a unor clişee. De exemplu, se vorbeşte 
despre două tipuri de discurs postmodernist: unul anglo-saxon, 
augural şi optimist, opus celui francez, apocaliptic. Dihotomia este 
una comod didacticistă. O altă afirmaţie riscată: „nu atât literatura 
franceză rămâne importantă astăzi, cât discursul francez despre 
literatură”. Perfect adevărată a doua parte. Cât despre prima, o va 
demonta chiar autorul, analizând resursele succesului unor scriitori 
ca Michel Houellebecq sau Amélie Nothomb, care sunt oricum, 
numai hollywoodieni nu. 

Chiar dacă francezii au ceea ce noi nu avem, adică un 
sofisticat discurs despre literatură, ei s-ar afla în pericol de a idealiza 

literatura „cultă”. Aici e clar: noi nu avem avantajul lor dar, fără nicio 
îndoială, acumulăm dezavantaje absolut europene. Ducând la 
extrem concluziile sceptice ale poststructuraliştilor, este pusă 
întrebarea: de ce s-ar mai preda literatura în şcoală? Ce are ea de-a 
face cu programele şcolare şi cu didacticismul? Oricum, noi am 
survolat de mult problematica discuţiei, dovadă că nu numai 
literatura nu-şi mai găseşte suporteri în şcoli, dar diriguitorii educaţiei 
vor să elmine şi limbile străine, puse pe acelaşi picior cu sportul. 
Dacă literatura nepredată, ci trăită, s-a retras în cluburi, o să fie ea 
urmată acolo de limbile străine şi de sport? Adică o să vorbim despre 
Sartre în franceză în timp ce facem genuflexiuni cu vreun confrate 
poet în cârcă? Poate că doar aşa ar ajunge şi literatura subiect 
pentru tabloide. 

Oricum, coincidenţele cu spaţiul cultural francez se 
sfârşesc la capitolul agoniei elegante. „Forţa literaturii franceze de 
avangardă stă în capacitatea de a-şi pune în scenă agonia şi de a-şi 
anunţa moartea”. Noi nu avem tăria asta. Adamici fiind, apocalipsele 
noastre au substrat social, cultura rămânând arealul unde ambiţiile şi 
orgoliile exclud posibilitatea sfârşitului sau a marginalizării. 

Un alt aspect interesant este „înlocuirea canonului cu 
topul”, semn al unei vârste post-literare. Adică nişte coordonate 
estetice ferme sunt abandonate în favoarea clasamentelor întocmite 
de nişte critici ori scriitori presupuşi a conţine canonul în ei, că doar 
nu degeaba au acces la revistele de mainstream. Gurul literar este 
cel mai adesea pătruns de principiul expresivităţii, nu de cel al 
reprezentativităţii. Convins fiind că „literatura nu poate supravieţui 
decât împotriva lumii”, el mizează pe „literatura pură anti-literară, 
literatura ieşită din decor” – condiţia poeziei franceze actuale. 
Veşnica ruptură, artificial menţinută, după părerea mea, între 
literatura „înaltă” şi cea comercială. Estetica mimetică este văzută ca 
superficială, generatoare de spectacol. Pentru că nu suntem capabili 
să montăm un spectacol valabil din punct de vedere stilistic, scriem 
pentru scriitori, compunem pentru compozitori. Diagnosticarea 
nostalgiei după un paradis literar pierdut este, de altfel, corect făcută: 
„Lumea vrea să se oglindească în pagina de carte, nu vrea să vadă 
literatura oglindindu-se acolo”. Iar reţeta este eficientă: „Esenţială mi 
se pare tocmai renunţarea literaturii de a-şi mai demonstra diferenţa 
– şi deci autonomia faţă de <<realitate>>, după ce aceasta i-a fost 
de mult recunoscută”. Aşadar, discursul despre literatură devine 
fastidios, oboseşte. Literatura trebuie să înveţe să trăiască în 
prezent, indiferent cât de golit de transcendenţă este acest prezent. 
Şi dacă „orizontul literaturii trebuie să fie limbajul” – eu aş zice stilul, 
înţelegând prin stil şi viteza relatării, precum şi ruperile de ritm –, 
atunci să avem cel puţin acces la limbajul intervalului în care vieţuim. 

Cum am zis, senzaţia mea este că Alexandru Matei 
dezbate un subiect în care nu crede. Pentru că noi suntem români, 
deci în afara crizelor de orice fel. Dar şi a normalităţilor de orice fel. 
Şi, în fond, ce i se poate întâmpla literaturii române mai rău decât 
ceea ce i se întâmplă în prezent? Cartea lui, însă, este captivantă 
mai ales prin problematica abordată, în sfârşit uşurată de reziduurile 
textualiste. Un studiu de neocolit despre postpostmodenism şi 
globalizare, având ca miez analiza romanelor lui Michel Houellebcq, 
„ultimul Mare Scriitor”. O analiză cu larg halo cultural. Plus luciditatea 
de a admite dizolvarea gloriei scriitoriceşti. Dovadă că cel mai 
cunoscut scriitor francez contemporan, Houellebecq, seduce prin 
scepticismul lui critic şi prin sarcasm şi aproape deloc prin calităţile 
naraţiunilor sale. 
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Viorica NIȘCOV 
 

         CENTENAR OVIDIU BÎRLEA 
 
          O altă mărturie întârziată 
 

Fără îndoială că, alături de Petru Caraman, 
Ovidiu Bîrlea (1917-1990) a fost cel mai strălucit 
reprezentant al folcloristicii românești de după cel de-al 
Doilea Război Mondial. Ca arie de competență și 
adâncime a cunoașterii, ca viziune și ca activitate 
științifică bogată, materializată în cărți și studii solide 
peste care azi, nimeni din cei care se ocupă de folclor, 
indiferent de ce segment anume al acestuia, nu poate 
trece. De Petru Caraman, despre care el însuși a scris, îl 
apropie în bună măsură și felul de a fi, atât de rar în 
lumea noastră intelectuală de ieri și de azi: verticalitatea 
morală, modul neconcesiv de a trata impostura ori 
ignoranţa profesională, sensibilitatea acută la nedreptate, 
sentimentul demnităţii şi al valorii proprii, o anume 
dârzenie, precum şi ataşamentul profund, ireductibil, 
pentru lumea satului din care veneau amândoi – de unde, 
probabil, şi fervoarea angajamentului lor.  Dar şi, până la 
un punct, un destin vitreg: faptul că amândorura li s-a 
interzis, perfid şi păgubitor pentru disciplina căreia i s-au 
dedicat cu pasiune, accesul la posturi pe care pregătirea 
şi competenţa lor de rang european i-ar fi îndreptăţit să le 
ocupe, având, în schimb, parte de marginalizarea şi 
boicotarea în special a colegilor de breaslă aflaţi în funcţii 
de decizie – împrejurare de-a dreptul dramatică în cazul 
lui Caraman2, suficient de tristă şi nedreaptă în cel al lui 
Bîrlea. Se știe, și Iordan Datcu în prima monografie 
dedicată acestuia din urmă3 sintetizează oportun întreaga 
suită de încercări multe, grele, unele de-a dreptul 
absurde care i-au eșalonat lui Ovidiu Bîrlea existența: „A 
fost prizonier de război. A fost constrâns, în 1969, să 
demisioneze de la Institutul de folclor, unde era o 
personalitate proeminentă. [...] A locuit mulţi ani într-o 

                                                           
2
 A se vedea  monografia monumentală A lui Ion H. 

Ciubotaru, Petru Caraman. Destinul cărturarului, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2008.  

3
 Ovidiu Bârlea, etnolog și prozator, RCR Editorial, București, 

2013. 

cameră improprie pentru un om de ştiinţă şi şi-a scris 
opera la lumina lămpii [de gaz]. Nu i s-a permis să 
călătorească în străinătate pentru că fratele său, 
monseniorul Octavian Bîrlea, fondator şi preşedinte al 
Societăţii Academice Române [...] şi fondator şi 
preşedinte al Academiei Româno-Americane de Arte şi 
Ştiinţe [...] alesese Occidentul. N-a fost membru al 
Academiei Române, deşi merita cu prisosinţă. Nici al 
Uniunii Scriitorilor din România. După 1969 i s-a refuzat 
un permis de lectură la Biblioteca Academiei Române. 
Nu s-a creat pentru el o catedră de folclor la o 
universitate din ţară“ (pp. 8–9).  

L-am cunoscut pe Ovidiu Bîrlea cu foarte mulți 
ani în urmă, când, intrată de curând ca ajutor de 
bibliotecar în Institutul de folclor, am asistat la cursurile 
de introducere în literatura populară pe care le ținea, în 
calitate de conducător al secției de folclor literar, tinerilor 
cercetători, angajați cam tot pe atunci în instituția 
condusă pe vremea aceea de Sabin Drăgoi și Mihai Pop. 
Domeniul era fascinant. Atunci m-am familiarizat cât de 
cât cu specificul său și cu tehnicile de lucru pe care 
ulterior, când am intrat în Institutul de istorie și teorie 
literară G.Călinescu, aveam să le folosesc în transcrierea 
materialului de arhivă adunat acolo. 

Profesorul nostru era mai degrabă scund, 
îndesat, cu ochi de un albastru intens și sprâncene 
stufoase, vorbea cu accent și în ritm ardelenesc, folosind 
cuvinte și expresii  miezoase, gesticulând ușor și 
împănându-și discursul cu glume, nu odată ironice la 
adresa asistenței candid neștiutoare. Râdea într-un fel 
înecat, parcă hârâit, îi plăcea să glumească. Dar era și 
irascibil, furtunos, capabil de gesturi intempestive, afișa 
adesea un mod de a fi  bolovănos, dur și trecea drept un 
ins dificil, autoritar și ursuz. În realitate, aveam să-mi dau 
seama mai târziu, era un suflet plin de candoare, sensibil, 
sentimental și duios, pe care și-l masca pesemne din 
pudoare și în care se amesteca și un soi de viforniță, de 
clocot reținut, de dârzenie venite din suferințele îndurate, 
din frustrări de tot felul ca și din asprimea vieții oamenilor 
de pe meleagurile natale, pe care o trăise cu toate fibrele 
ființei sale. Într-o scrisoare ulterioară avea să-mi scrie cu 
acea grafie măruntă, greu descifrabilă, ușor cârlionțată, 
amintind petalele de crăiță, care îi era proprie: „Că 
zeflemisesc într-un anumit fel lucrurile, e adevărat, după 
cum tot așa de adevărat e că mă persiflez și pe mine, dar 
asta e o atitudine mai mult externă, de poză aș zice, cu 
care de multe ori maschez altceva. E un fel de a fi care 
ține de oamenii de munte, în special de cei de la noi, gata 
să râdă de orice, căci altfel ar fi trebuit demult să 
pleznească. La fel ca ei, și eu am avut un drum lung și 
greu de străbătut și încă mai am, poate chiar mai greu 
ținând seama de o anumită indolență (de care am amintit 

                                            EVOCĂRI 
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în scrisoarea trecută) care nu-mi face deloc cinste, ca să 
nu zic altfel, mai tare. Vezi, gândurile omului sunt ca 
frunza plopului: după cum bate vântul, ea se clatină, 
adeseori arată fața sau dosul, după împrejurări, dar dacă 
te uiți bine la ea din toate părțile, tot ea rămâne, aceeași 
în diferite nuanțe.“ 

Peste un timp, întâmplarea a făcut ca 
bibliotecarul șef al instituției să fie concediat (avusese 
naivitatea, eufemistic zis, de a trimite la sate, fără 
aprobarea comitetului de partid, un chestionar pe o temă 
ceremonial rituală – nu-mi amintesc exact despre ce era 
vorba) și să mă pomenesc deodată obligată să gestionez 
singură o bibliotecă imensă cu mii de volume prețioase 
(era acolo și fondul C. Brăiloiu), ceea ce însemna 
rezolvarea numeroaselor operații curente și 
achiziționarea periodică de cărți noi. Cum mă simțeam 
destul de neajutorată, biblioteconomia nu era nici pe 
departe specialitatea și zona mea de interes, Ovidiu 
Bîrlea s-a oferit cu gentilețe să mă ajute. Așa s-a făcut că 
aveam să mergem împreună, relativ regulat, la colectură 
ca să alegem cărți, prilej de taclale, de discuții și de 
povești. Într-un rând, m-a rugat să trecem în drum pe la 
el, își uitase acasă un material de care avea nevoie. Am 
rămas înlemnită. Locuia în demisolul unui imobil mizer de 
pe strada Sfinții Apostoli, într-o singură cameră în care se 
intra printr-un hol lung spre care dădeau mai multe 
încăperi, locuite pesemne de câte o familie. N-avea 
curent electric fiindcă, certându-se cu furnizorul care îl 
încărcase la plată și refuzând să mai achite ceva, i se 
suprimase accesul la lumină. Prin urmare, profesorul  
nostru își scria cărțile la lampa cu gaz! Odaia de 
benedictin era înțesată de tomuri, multe cumpărate de la 
anticariat, colecții întregi de reviste de folclor, cărți rare. 
Pe un raft se afla un fel de cofiță minusculă, gracilă, 
alcătuită din doage subțiri de lemn încleiate, din cele care 
se vând prin târguri la țară și care, mișcată, făcea să 
suna ceva sec în lăuntrul ei, probabil avea fund dublu și 
ascundea o mărgică. Obiectul m-a fermecat nespus, 
drept care mi-a fost dăruit cu mărinimie. 

Peste o vreme mi-a dat să citesc, cred că a fost o 
dactilogramă, povestirile care, cel puțin în parte, aveau 
să fie publicate paisprezece ani mai tîrziu sub titlul Urme 
pe piatră. Atunci, ca și acum când le-am recitit, mi s-au 
părut răscolitoare. I-am comunicat în scris impresiile și 
unele observații, cum de altfel se aștepta. Transcriu mai 
jos, chiar dacă e puțin mai lung, răspunsul lui din 28 
martie 1960, nu doar din rațiuni de istorie literară, ci mai 
ales pentru că oglindește sufletul fremătătător, pătimaș 
legat de locurile natale, precum și modul șăgalnic de a 
scrie al interlocutorului meu de-atunci: „Ți-am citit 
observațiile de mai multe ori – în orice caz, de mai multe 
decât îți închipui – pentru că merită, ca să folosesc  un 

cuvânt sec. Ai un suflet frumos și vibrant – poate chiar 
prea vibrant. Poate de aceea ți-am și spus că ai 
exagerat.  

Să nu mint, de puține ori am avut atâtea 
mulțumiri sufletești – întrebuințez pluralul pentru a 
cuprinde întreaga scară – care au fost mai mult decât 
ceea ce se înțelege prin răsplată. Iar când am citit 
rândurile despre Mitru am simțit că ni s-au amestecat 
lacrimile  (prima ciornă poartă aceste amprente 
personale), mai ales că într-un fel Mitru sunt eu (de altfel, 
e și prima scrisă în ordine cronologică). 

Aici trebuie să-ți spun că ai o mare înțelegere, 
pricepi multe (oare nu prea multe?) și vezi îndată fisurile. 
Uite, observația dumitale despre antrenarea atâtor simțuri 
în scopul sugerării lumii aceleia, care m-a făcut pe mine, 
denotă multă acuitate (în paranteză, îți spun că o singură 
persoană a mai făcut remarca asta și – curios – tot o 
femeie! deși a trecut și prin mâini de «specialiști», unii cu 
reputație). 

Ai dreptate și când spui că Murgu (prima piesă) e 
deslânată compozițional, se mișcă pe două planuri, cu o 
forțare a verosimilului. Observația e aproape generală, 
mi-am dat și eu seama de așa ceva, dar nu văd cum aș 
putea-o rezolva altfel pentru că totuși atenția principală e 
diriguită asupra bietului cal care plătește – și el – așa de 
scump scurtele zburdălnicii ale primăverii lui. Poate unui 
citadin (să nu te simți cumva jignită, căci m-ar durea) i se 
par lucruri neverosimile, dar te asigur că așa e: și bietul 
dobitoc are copilăria, tinerețea și bătrânețea lui ca și noi 
ăștia care ne închipuim că pricepem toate, aproape în 
aceleași forme ascuțite, de care și el își dă – poate – 
seama. În al doilea rând, se creează o legătură 
sufletească între stăpân și dobitoc ca între doi prieteni 
adânci care, din păcate, vorbesc însă limbi diferite. [...] 
Dacă se va ivi cândva o soluție mai bună – revelație cum 
zic unii – desigur voi modifica. 

Sunt de acord că la Fluierul Iancului partea a 
doua e mai frumoasă. Vezi politețea te-a împiedecat să 
spui că partea întâia e ... nu proastă (ca să fiu și eu 
autopoliticos!!), ci artificială. Da, e bucata cea mai 
artificială. De unde se vede – cel puțin așa zic eu – că 
sinceritatea mă împiedecă să mint prea gogomănește, că 
nu voi fi poate niciodată în stare să devin cameleon ca 
atâția alții care sunt indiscutabil mai mari ca mine datorită 
și acestei facilități de metamorfozare (mai tare zis pseudo 
..). 

Nu te pot însă aproba în ceea ce privește finalul 
de La clacă. Și uite de ce: nu pentru că amândouă 
faptele s-au întâmplat (asta nu e un argument, chiar 
pentru o admiratoare a lui T. Mann, vezi că încep să fiu 
răutăcios!), ci pentru că aceasta e concluzia firească la 
cele două «pedepsiri» care – prin utilizarea focului și apei 
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–  se înrădăcinează adânc în viziunea populară despre 
purificare: după «curățire», moartea nu-și mai are rostul, 
așa ceva e pur sadism sau sălbăticie. În afară de faptul 
că e și mai uman, toți păcătuim că așa ni-i felul, iar când 
suntem intransigenți cu greșelile altora, asta vine numai 
din slăbiciune sufletească. Deci pedeapsa e tot atât de 
firească (aici nu am înțeles deloc de ce zici că Mărie nu a 
păcătuit «individual»): cum adică, omul își poate face 
toate poftele și numai sancțiunea colectivă trebuie să-l 
stăvilească? Așa ceva ar putea fi utilizat numai într-o 
pledoarie pro domo, ceea ce desigur că nici n-ai visat 
măcar (ești fată prea inteligentă ca să te superi cumva și 
de această necuviință-mi nevinovată, mi s-a părut mie) 
(scuză-mă că m-am încurcat în paranteze!!) 

Pătru pune pe Todor să-i povestească ce și cum 
a făcut el pentru că se simțea ușurat parțial prin însuși 
faptul că a mai pătimit și altcineva, nu e singur în 
«durere». Apoi povestea i-a dat și un fel de sfat pe care 
omul simplu îl simte mult mai imperios decât cel subțiat 
de cultura înaltă. Că zâmbesc amândoi prin vis, aici, da, 
mărturisesc că am fost puțin diabolic (nu uita că nuvela 
am scris-o pentru «cucoane»!) și am [indescifr.] închipuit 
gândurile de păcat oarecum iremediabile ca trecând până 
și în subconștient, sau inconștient – nu știu cum e corect 
–, de unde răzbat în visuri. Așa mi s-a părut mie că 
femeia-i dracu – cum se zice – cu întreg arsenalul ei de 
vicleșuguri, așa îi e dat în firea ei, ca un fel de 
compensație, zic, eu. Nu? (mă mir că n-ai zis că am 
învățat și eu ceva de la Arghezi, deși în cel mai bun caz o 
atare influență – dacă este – a venit pe nevrute și pe 
neștiute. Eu cred că a venit din firea mea, din acea țară a 
mocanului de a râde și pe seama altora, dar și pe seama 
lui). Eu am crezut că fac bine dacă nu urmez «cum scrie 
la carte», ci cum scrie cartea  ... vieții. Și cu riscul de a 
mă autoelogia – îmi pare bine că am găsit un astfel de 
sfârșit, și mitic, și cald, și ... insinuant! (Mefisto m-ar bate 
pe umăr, cred. Nu?). 

Le-am scris pentru că m-au obsedat mereu, nu 
mă puteam ascunde de acești oameni, îi vedeam mereu 
înainte-mi, le auzeam glasurile, tremurul genelor umezite, 
le simțeam răsuflarea, umbletul ... Le port de mulți ani, 
dar în formă embrionară, în suflet. Am vrut odată să le 
aștern pe hârtie, m-am apucat, dar am fost prea 
nemulțumit, am rupt și am renunțat. Mi se părea că le 
uitasem, dar cu cât treceau anii, cu atât «recidivau» mai 
violent în amintiri. M-am apucat și le-am scris. Și m-am 
ușurat; crede-mă, ca de un păcat care îți apasă conștiința 
și-ți întunecă gândurile. Nu știu talent o fi în ele sau nu, 
dar căldură știu că am pus. Și cred că numai acele lucruri 
sunt bune la ceva pe care le-ai răscopt în suflet. Iar 
aprecierile dumitale m-au verificat peste așteptări. Și mă 
simt fericit pentru acele clipe de încântare în care am 

izbutit să te port îndărăt pe urmele amintirilor mele într-o 
lume aspră și grea, dar bună și caldă. Ce mai pot zice 
altceva? Ce mai mult decât un cortegiu de mulțumiri. 
Despre alți «copii» ai mei – cel mai izbutit e într-o fază 
critică de «creație» – aș vrea să «discut» altă dată. Nu 
știu, dar mi se pare că așa e bine. Bineînțeles dacă te vor 
interesa, căci știut este că nimic nu se face cu sila.“ 

În 1969 și-a dat demisia de la Institutul de folclor 
nu, cum afirmă azi directoarea acestei instituții, din cauza 
unor divergențe de natură profesională între el și celelalte 
persoane din conducere, ci din cauza mizeriilor care i s-
au făcut, între altele refuzându-i-se un loc pe lista celor 
care așteptau repartizarea unei locuințe. S-au adăugat 
atmosfera poluată moral și relațiile umane încordate, 
degenerând în conflicte mai mult sau mai puțin 
permanente, improprii pentru o activitate științifică 
riguroasă așa cum și-o dorea Ovidiu Bîrlea. A preferat să 
fie liber, de capul său, asumându-și toate vicisitudinile 
care decurgeau în acea vreme din statutul de liber 
profesionat, neangajat în „câmpul muncii. Și e de 
imaginat că au fost destule. 

În anii șaptezeci ne-a vizitat de câteva ori în 
locuința noastră din Drumul Taberei, cu atât mai mult cu 
cât soțul meu de-atunci, Radu Niculescu, îi fusese 
subaltern la Institut și colaborator prețuit. Mi-a dăruit 
atunci un exemplar din Urme pe piatră cu o dedicație 
năstrușnică, cea mai frumoasă și mai puțin adevărată pe 
care am primit-o vreodată pe o carte: „Dnei Viorica 
Nișcov, cu mulțumiri pentru extrema sa amabilitate de a-
mi fi  oferit cartea R. Huch, la a cărei traducere s-a căznit 
trei ani ca să o scoată superioară originalului. București, 
15 febr. 1975“. 

De la o vreme i-am pierdut urma. M-a pus puțin 
pe gânduri faptul că n-a dat niciun semn când s-a 
prăpădit soțul meu, în decembrie 1987. Într-un  târziu am 
auzit că primise în sfârșit o garsonieră în Balta Albă, apoi 
că plecase din București și, în cele din urmă, stupefiant 
pentru mine, că nu mai era!  

S-a întâmplat cu Ovidiu Bîrlea ceea ce se 
întâmplă adesea cu oameni excepționali: cât timp trăiesc 
sunt marginalizați, șicanați, reprimați de colegi sau 
tocmai de cei cu putere de decizie care s-ar cuveni să-i 
susțină și să-i ajute. După ce nu mai sunt plouă cu 
momente comemorative, cu filme documentare, evocări, 
exegeze, sympozioane, conferințe etc. Nu m-ar mira să 
fie primit post mortem în Academie! E în stilul acestui for 
înalt. Dar într-un institut care și-a îmbogățit cu supra de 
măsură fondul de arhivă prin cercetările intensive de 
teren ale lui Ovidiu Bîrlea și, de-a lungul  timpului, 
rafturile bibliotecii cu cărțile sale, tot atâtea cărămizi la 
temelia disciplinei folclorice, el nu a avut ce să caute. 
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Dumitru HURUBĂ 
 
 
 
 

Alissa cea frumoasă și dură 
 
 
 
 
 
          Vecinul de birou, corcitura italo-română Figheno 
Popescu, mi-a zis după ce a văzut-o prima dată pe Alissa, 
proprietăreasa mea: 
          -Domnu coleg, să fiu al naibii,  ţi-a pus Dumnezeu mâna 
în cap cu aşa proprietăreasă! Jură-te că nu faci sex cu ea… 
          -Punem pariu? Pe ce? Că n-am casă-proprietate… 
          -Peeee… Şi chiar, mă,  Liţule, nu te-a dus mintea? Nu 
cred că ar refuza… 
          -Poate că nu, dar nu pot, mă! Tu ai văzut ce halterofilă 
e, ce bicepşi are? Ce picioare de o sută de metri garduri…  
          -Păi, aia mă gândeam şi eu, Lisule. Iar una peste alta, 
mai poartă şi mini, drept că decent, dar orişicâtuşi… 
          -Omule, colega, nu înţelegi că mi-aş periclita edificiul 
fizic? 
           -Ba da: înţeleg că eşti momâie – felicitări şi scuză-mă.  
            Lucrurile s-au lămurit puţin timp după-aceea: Figheno 
avea de făcut un raport pentru minister şi, la propunerea mea, 
a venit la mine să-l pregătim împreună… A acceptat bucuros, 
iar când i-am spus că ies să iau nişte alune şi câte-o bere, 
privindu-mă cu semnificativă aroganţă, a zis entuziasmat: 
           -Îmi place că ai fler, da’ să nu te grăbeşti – ok? Când 
ieşi, motivează ceva şi roag-o pe doamna Alissa să vină până 
la  mine…  
           La întoarcere, dau nas în nas cu el, plecând… 
           -Păi, ce faci, pleci? Nu stai să întocmim raportul? Uite 
luai astea… 
           -Să te ia naiba cu pe proprietăreasa ta cu tot! 
           -Da ce s-a întâmplat? 
           -Nimic, mă, nimic! Salut-salut – ne vedem dimineaţă la 
birou. 
            Acasă, Alissa, m-a lămurit telegrafic: 
           -Tomnu’ Lisu, la mine nu trebă jugiulit, la mine eşti un 
lady… Coleg al tău eşti porc, un magar and un vita incalsat…  
Era furioasă rău şi nu-şi găsea cuvintele. Atunci, mi-am amintit 
cum, la câteva zile după ce mi-a închiriat camera şi, aşa, dintr-
o pornire afectuoasă, i-am pus mâna pe după umeri – un 
început de îmbrăţişare de mulţumire… S-a smuls cu brutalitate 
zicându-mi: 
           -Tomnu’ Lisu, la mine nu pipăiesti and nu brăţişezi, că 
dau la tine cu tigăi la cap, inseleji? And dau afară, la strada…    

            După incident, relaţia noastră a devenit normală, adică 
specifică uneia de tip proprietar-chiriaş, presărată ici-colo cu 
momente de tandreţe, cum ar fi: 
           -Doamna Alissa, plouă – să luaţi umbreluţa dacă 
mergeţi la cumpărături.  
           Sau: 
          -Tomnu, făcut pancakes, că ştii că love la 
tumneavoastră…  
           -Pancakes?, m-am minunat prima dată. Ce e aia? 
           -Nu ştie pancakes? Clatit este… 
           Formam deja un fel de familiuţă bizară şi inexplicabilă 
pentru lumea care începuse să ne ştie. Rudele, prietenii, 
colegii şi cunoştinţele cât de cât apropiate, acceptau cu 
neîncredere acest fel de convieţuire „paşnică” între un bărbat 
şi o femeie frumoasă – cam de aceeaşi vârstă. Cei mai 
apropiaţi şi mai îndrăzneţi, îmi spuneau fără ocol că le venea 
greu spre imposibil să creadă că relaţia dintre mine şi 
proprietăreasă nu avea şi momente în care… Ba unii, mai 
curajoşi şi mai insinuanţi, mai aruncau câte-o ironie de genul: 
           -Mă, da’ a naibii mai scârţâie dormeza asta a ta… Nu 
cumva o foloseşti peste capacitate? În orice caz, ceva-ceva nu 
e în regulă cu ea. Şi continuau cu ironie: auzi, ştim noi o 
tâmplăreasă, dacă zici că Alissa nu… 
           -Nu înţeleg, ziceam vreunuia, sper că te referi la relaţiile 
economice româno-Uniunea Europeană…  
           -Da-da, fix despre asta era vorba, plus scutul 
antirachetă rusească de la Deveselu, venea câte-o replică 
ironioc-usturătoare… 
           -Bănuiam eu, concluzionam cu importanţă.  
           Era o conversaţie care se termina cu deplin succes în 
praf şi pulbere. 
           Cât despre dormeză, este normal să  mai spun că la 
noi, în familia stabilită de ani mulţi în sud-estul ţării, exista un 
fel de tradiţie-blestem(?) – zicea bunică-mea – ca totul să 
scârţâie începând cu bocancii de mire ai bunicului Lisu şi 
terminând cu scârţâitorul lagăr socialist. În paranteză fie spus, 
pentru sintagma asta, bunică-mea, ca să scape de puşcărie, s-
a înscris în partidul comunist. Consolarea era că, în vremuri 
vechi, scârţâitul încălţămintei, pe baza penelor de gâscă, era 
un semn de distincţie pentru purtător.  
           Expresia curentă şi folosită frecvent, lămurea pe deplin 
lucrurile: 
           -Ehe, ăla, aia, umblă cu încălţăminte cu scârţ… 
           Pe când acum, ideea şi-a pierdut din consistenţă prin 
alterare, şi s-a transferat la  persoane politice importante, 
neapărat din opoziţie, care afirmă că economia noastră nu mai 
duduie, ci scârţâie…  
           -Okei-okei!, exclamă nedumiriţii, dar a crescut PIB-u… 
           -A, da? Păi, este aclimatizarea la noi a Misterelor din 
Delfi – nu ştiaţi? 
           Eh, răutăţi şi răzbunări politico-ieftine! Sigur că lucrurile 
au evoluat, şi mulţi purtători de pantofi cu scârţ dorm în 
picioare, sau în fotolii de demnitari lipsindu-le o asemenea 
dormeză, însă chestiunea e cu mult mai complicată şi mai 
complexă. Poate chiar mai profundă… Sigur că trăim într-o 
lume ciudată, într-o societate bizară şi o democraţie 
procustian-autohtonă, la extremitatea vreunei cu origine în… 

                                         PROZĂ 
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În ce? Ne mai interesăm- ne mai interesăm… Zilele trecute mi 
s-a cerut siviul autobiografic actualizat şi-am uitat să 
menţionez că dorm pe-un pat cunoscut ca dormeză! Evident, a 
dormi pe o dormeză scârţâitoare, are greutatea şi semnificaţia 
un atestat istorico-documentar, adică e ceva ca un blazon 
care, în condiţii normal-istorice, ar trebui să fie şi un argument 
indestructibil şi inamovibil – cum le place unor demnitari să 
spună, deşi nu prea ştiu ce e o inamovibilitate – pentru 
proprietarul mai ales dacă e un amărât de chiriaş ca mine. Păi, 
cum ar fi atunci să adormi seara pe-un fotoliu-pat, sau pe-o 
canapea din import pe actele căreia scrie clar-clar: Made in 
Rumenien-Cuntry? Pe când o dormezăăăă – e cu totul 
altceva…  
           O Dormeză!  
           Dormeza poate fi un fenomen: te-ai întins cu un geamăt 
de mulţumire pe o saltea, care nu e Relaxa, ci un strujac 
umplut cu fân şi, după numai câteva minute, simţi că are loc 
demonstraţia unor vietăţi mărunte, negre şi mute care îşi cer 
dreptul la viaţă şi la sport. Sunt batalioanele de purici care te 
fac să sari îngrozit din aşternut, dintr-un vis că te aflai în 
mangrovele australiene, iar nişte vietăţi din astea, uriaşe, cu 
cap de mort, săreau coarda pe pieptul tău? Foarte bine, aşa-
mi trebuie, fiindcă toată viaţa am fost un adormit, un ins anodin 
care n-am ştiut să-mi apăr interesele!...  
           …Acum s-a terminat: sunt chiriaşul frumoasei 
doamne(?)-domnişoare Alissa – n-a considerat să-mi 
vorbească vreodată despre starea ei civilă – şi mă 
destrăbălez, cum spun colegii răutăcioşi şi invidioşi, deci, în 
nişte condiţii la care nici nu am cutezat să visez. Alissa nu e 
româncă, s-a stabilit în oraşul nostru de vreo câţiva ani şi se 
descurcă onorabil cu folosirea limbii române, ba aş zice că e 
chiar superbă în stâlcirea cuvintelor, fiindcă… 
           -Mă, Lisule, mi-a zis un coleg aproape cu ură, învaţă-te 
când treci prin faţa acestei proprietărese de tip zână, să te 
târăşti umilit sau, cel mult, să păşeşti în patru labe… 
           I-am promis că voi încerca, fără să-i spun că odată, m-
am prosternat în faţa ei, după care m-am lăsat binişor în patru 
labe… 
           -Ce face, Lisule?, s-a speriat ea. La tine este nebun? 
Muine timineţ, pleci cu tine la spital… 
           Da, Alissa era modestă, civilizată şi excesiv de corectă 
în demnitatea ei. Şi începuse să mă intrige: aproape că 
locuiam cu o mută, făcând abstracţie de faptul că vorbea 
stâlcit româneşte, deşi îi spusesem că mie mi se părea de-a 
dreptul fermecător… Nu vroiam să întind coarda cu declaraţii 
sugerate de colegi, care, ziceau ei, mi-ar fi putut aduce 
avantaje uriaşe. Nu era nevoie, fiindcă Alissa se comporta faţă 
de mine ireproşabil, ba uneori, aveam impresia că depăşea 
„zona strict oficială” a relaţiei noastre şi păşea, drept că timid, 
pe un teritoriu unde „oficialul” părea să-şi piardă din rigiditate. 
Din când în câd o însoţeam la cumpărături, ne sfătuiam ce să 
cumpărăm şi cât, propuneam şi eu câte cava – accepta sau 
mă atenţiona: 
           -Lisu, asta nu bun, nu trebă la noi – ok? 
           O aprobam repede, fiindcă începusem să am încredere 
deplină în gusturile, felul să de a face economii. Şi multe 
altele. Normal că acestea şi altele  n-au rămas neobservate de 

cei interesaţi de bârfe – adevăraţi profesionişti. În consecinţă, 
într-una din zile i-a zis Alissei: 
           -Am impresia că prezenţa mea nu e binevenită, iar noi, 
când ieşim împreună, cam răscolim lumea… 
           -Yes, mi-a răspuns. Nu e okei… 
           -Păi, ce să spun? O să-mi caut altă gazdă… 
           -Gazdă, ce e acela? 
           -Ăăăă.. gazdă? Locuinţă… 
           -A, host… 
           -Yes-yes! 
           A doua zi dimineaţa, a venit la mine în cameră şi mi-a 
zis: 
           -Gata, hai! Bracă la tine  beautiful şi merge cu mine… 
           -Unde? 
           O luarăm cam spre spitalul de psihiatrie, în timp ce 
gândeam: Doamne, femeia asta frumoasă chiar e nebună! 
Chiar o fi crezând că am probleme psihice? Dar îmi venea să 
râd, fiindcă mă ştiam un om normal. 
           -Here!, mi-a zis deschizând uşa unei clădiri care nici nu 
mă interesase vreodată. Enter! 
           …La sfârşitul săptămânii, sâmbătă spre seară, mi-am 
invitat câţiva colegi şi prieteni la o mică agapă – spre mirarea 
lor: 
           -Ce ai, Lisule? Banchetul de adio? 
           Am ridicat din umeri: ce importanţă avea. 
          -Aţi sosit cu toţii? E normal să ţin un speech? 
          -Evident! 
           -Din păcate, dragii mei, trebuie să vă dau o veste 
neplăcută şi, normal, tristă, dacă nu cumva chiar revoltătoare: 
doamna Alissa, nu mă mai vrea de chiriaş. miercurea trecută 
am încheiat toate socotelile relaţiei proprietar-chiriaş, fiindcă 
nu mai funcţiona la parametri corespunzători…  
           -Parametri? Socoteli? L-a năucit Alissa pe bietu Lisu, 
am auzit o voce aproape şoptită. 
           -Am fost împreună, şi pe aranjamentele Alissei, am 
oficializat şi perfectat prin acte totul. Aşadar, cea care ocupă 
scaunul de lângă mine, se numeşte Alissa Lisu, şi este soţia 
mea… 
           S-a lăsat o linişte desăvârşită în sufragerie.  
           -Şi care e vestea… revoltătoare, Lisule?  
           -Este cea că nu mai aveţi motive de bârfă, aşa că vă va 
fi trist… 
           -Mă, Lisule, eşti un măgar uriaş!, mi-a şoptit Figheno 
din stânga mea şi după ce a sorbit zgomotos din coniacul de 
casă făcut de Alissa. Dar felicitări! 
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Lazăr ZĂHAN 
 
 

Duminica dimineața 
 

Este duminică dimineaţa. Vremea magică în care toţi 
bărbaţii din sat se bărbieresc. Aşa e obiceiul, bărbieritul o dată 
pe săptămână. Şi asta doar duminica. Adică, înainte ca omul 
să meargă la biserică, la crâşmă sau, cel mai adesea, la 
amândouă. Peste săptămână nu este timp pentru aşa ceva. Şi 
nici pricini nu sunt.  

Bărbieritul acesta fiecare îl face în felul lui, în funcţie de 
obişnuinţă, de spaţiul de care dispune acasă, de starea vremii 
sau de dispoziţia sufletească în care se află. Unii se rad în 
casă, în faţa ferestrei, de închizătorul căreia atârnă o oglindă 
ceţoasă şi ştirbă, alţii se rad în târnaţ, spânzurând oglinda într-
un cui ruginit bătut pe unul din stâlpii de susţinere, iar alţii ies 
afară, pur şi simplu. Îşi rostuiesc toate cele necesare sub 
coroana verde a unui un pom din ogradă.  

Asta făcea şi Pavel Firu. Era vară, vreme bună, 
răcoarea dimineţii încă nu a fost spulberată de soarele ce 
mijea de după şură. Găinile râcâiau vioaie prin partea lor de 
ogradă, vitele fuseseră deja duse la ciurdă, iar porcii, în 
coteţele de lemn înnegrit de vreme, se agitau în aşteptarea 
hranei de dimineaţă, fără să le treacă prin cap faptul că azi e 
sfântă zi de duminică şi că e vremea bărbieritului. Cele trei fete 
ale lui Pavel se hârjoneau în patul improvizat, pe perioada 
verii, afară, în târnaţ. Marina, cea mai mare dintre ele, încerca 
să le pieptene pe celelalte două, dar cam fără succes. Acestea 
aveau chef de joacă şi găseau prilej pentru asta în orice. Ele 
ştiau că, duminică fiind, părinţii nu pleacă la lucrul câmpului şi 
că nici ele nu au prea multe de făcut pe acasă. Duminica este 
duminică până şi pentru copii. 

— Marina, ia ligheanul de pe foc şi du-l sub prun, la 
tată-tu, să se radă. Vezi să nu–l verşi pe tine şi să te arzi 
cumva pe picioare.  

Era o atenţionare fără rost. Făcea asta în fiecare 
duminică dimineaţa pe vreme bună şi nu i se părea nici greu, 
nici complicat. Cunoştea tot ritualul. Ea ducea cu grijă 
ligheanul cu apa încălzită, în timp ce sora sa mijlocie aducea 
scaunul din bucătărie. Era un taburet vechi şi uşor, cumpărat 
pe câteva cupe de grâu de la mocanii veniţi tocmai din 
Apuseni. Desculţe, călcau râzând peste smocurile rare de 
troscot încă răcorit de roua dimineţii. În urma lor apărea tatăl, 
cu prosopul pe umăr, cu cămaşa suflecată la gât şi cu sculele 
de ras pe care le aranja tacticos pe tăblia scaunului, una câte 
una: săpunul alb şi rotund ca un capăt de lumânare pentru 
botez, pămătuful jupuit pe jumătate de atâta folosinţă, aparatul 
de ras, cândva nichelat, acum pătat de rugină şi lama 
împachetată în hârtia fină, mai subţire decât foiţa de ţigară. La 
urmă, cea mai mică dintre fete, venea cu prosopul şi cu 

oglinda pe care tatăl său o atârna într-un ciot de creangă 
anume tăiată pentru aşa ceva.  

În timp ce Pavel se pregătea pentru bărbierit, bătrânul 
Firu Iosif, cunoscut în sat ca Pica de la Izvoare, tatăl lui Pavel, 
traversă ograda în drumul lui matinal spre privată. Îmbrăcat în 
cămaşa albă şi izmene de cânepă, cu barba sură, nerasă tot 
de o săptămână, părea un arhanghel pogorât din fresca sfintei 
biserici a cărui evlavios enoriaş se considera. Mânat de 
trebuinţele dimineţii, trecu pe lângă fiul său fără să-i adreseze 
vreun cuvânt şi fără măcar să-l privească. Abia la întoarcere, 
pesemne mai liniştit, îi spuse că o să se radă şi el, dar în casă, 
apoi, ca de obicei, aşa cum şade bine unui sătean ajuns la 
vârsta înţelepciunii, va merge la biserică.  

― Mă duc să aduc slavă şi mulţumire Domnului, zicea 
el plin de evlavie, căci dacă n-o facem noi, oamenii, cine 
altcineva să o facă?  

Pavel îi cunoştea repertoriul şi nici măcar nu-l mai 
asculta. Ştia unde bate. Chiar şi fraza care urma, o ştia de la 
un cap la altul. 

— Ai putea să vii şi tu, că de acum eşti om în toată firea 
şi cu familie.  

Bătrânul Pica îi făcea în fiecare duminică dimineaţa la 
vremea bărbieritului acest îndemn creştinesc şi de fiecare dată 
primea cam acelaşi răspuns.  

― Lasă-mă, tată, cu poveştile dumitale. Noi cu ale 
noastre, sfinţii cu ale lor. Ei nu au de arat, de săpat, de strâns 
fânul, de secerat, nu au de dat la porci… Nici măcar să se 
radă nu trebuie. Nu i-ai văzut în icoane şi pe pereţii besericii că 
toţi au barbă?  

— Nu huli şi nu lua în deşert numele Domnului chiar 
azi, în sfânta zi de duminică. Căci, grăind astfel despre cele 
sfinte, să nu te miri de poticnelile ce-ţi apar în drum chiar 
atunci când ţi-e lumea mai dragă, stărui el pe un ton 
dăscălesc, în timp ce îşi aranja mustăţile bogate şi răsucite cu 
fală, în sus, după model unguresc, aşa cum văzuse înaintea 
războiului, tânăr fiind, la groful din sat. Zic, să nu te miri şi să ţii 
minte vorbele mele, că pe lumea asta au mai fost păcătoşi 
care s-au dat pe brazdă chiar şi în al doisprezecelea ceas. Ca 
sfântul apostol Pavel pe drumul Damascului vei auzi şi tu 
glasul Domnului şi întrebarea aceea cutremurătoare ce s-a 
pogorât asupra lui, mai spuse îndreptându-se spre casa 
bătrânească în care locuia singur după moartea soţiei. În 
urmă, asemenea unor baloane transparente de spumă, mai 
pluteau în aerul grădinii, cuvintele părintelui său rostite cu o 
neîndoielnică evlavie: 

 ―„Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?  
Bătrânul era sincer în îndemnurile sale, aşa cum sincer 

a fost şi în alte vremuri, atunci când, bunăoară, îi îndemna pe 
unii să voteze cu legionarii, sau, mai târziu, să se înscrie în 
colectivă. Devotat întotdeauna cauzei, era liniştit cu trecutul, 
dar, în sufletul lui, parcă s-ar duce mai liniştit pe lumea ailaltă, 
dacă l-ar vedea şi pe fiul lui, Pavel, închinându-se la icoana 
Sfintei Fecioare şi a Mântuitorului în rând cu ceilalţi credincioşi 
din sat. Pentru el ar fi chiar un exemplu de bun părinte şi un 
prilej de nemăsurată mândrie. Ştia mai bine ca oricine cât de 
alunecoase sunt căile pierzaniei, mai ales în vremea tinereţii, 
dar Pavel, băiatul lui, nu mai era nici el chiar tânăr. Apoi, era 
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tot mai convins de cele învăţate la biserică cu privire la ceasul 
din urmă al pocăinţei. Aflase asta chiar din propria viaţă. 
Mândru, orgolios, ambiţios şi arţăgos peste măsură, a dat 
mereu când cu capul de grindă, când cu genunchiul de prag, 
dar, încetul cu încetul şi odată cu nemiloasa povară a vârstei, 
s-a trezit călcând pe cărările credinţei. La biserică sătenii îl 
salutau respectuos, îl întrebau de sănătate, de familie. Era 
băgat în seamă şi asta îi mergea la suflet. Gustul mândriei din 
tinereţe îi venea uneori aşa ca un râgâit parfumat. Ocazia de a 
se înfăţişa şi mai falnic în faţa consătenilor i se arătase atunci 
când cel mai bătrân dintre dreptcredincioşii satului a trecut la 
cele veşnice. De zeci de ani Firu îl asculta rostind Crezul, cu 
glas limpede şi plin de credinţă, ce răsuna din strană şi era 
impresionat de ascultarea de care se bucura din partea 
tuturor. Chiar şi în ultima vreme, când din puterea şi 
frumuseţea glasului acestuia nu mai rămăsese decât o umbră 
palidă, pe Firu Iosif, zis Pica, rostirea lui încă îl mai tulbura. 
Aşa că, la înmormântarea bătrânului creştin, s-a grăbit să-l 
liniştească pe preot, spunându-i că va spune el de acum 
înainte Sfânta Rugăciune a Crezului. Şi aşa a rămas. De 
atunci parcă îşi găsise rostul în viaţă. Nu trăia decât pentru 
acele clipe înălţătoare în care glasul său puternic şi clar se 
înălţa spre boltă plutind pe nori parfumaţi de tămâie.  

Şi pentru ca starea aceasta de plutire sufletească să 
mai dăinuie, nu uita ca în drumul de întoarcere, să se 
oprească vreme de câteva minute şi pe la bufetul sătesc. 
„Domnul a dat, Domnul a luat…”, zicea el, ciocnind în grabă cu 
ceilalţi credincioşi mânaţi pe acolo şi ei de acelaşi gând bun, 
după care îşi continua călătoria spre casă. Lucrul acesta se 
întâmpla duminică de duminică, fără nicio abatere, indiferent 
dacă era vreme bună sau rea, cald sau frig, ploaie sau zi 
însorită. Şi, negreşit, se va întâmpla şi astăzi la fel.  

Pavel a început să se bărbierească. Şi-a muiat faţa cu 
apa caldă, a săpunit-o insistent. Ştia că acesta e secretul 
succesului, mai ales când ai o barbă aspră şi nerasă de o 
săptămână. Despachetă lama din hârtia ei cerată şi fină, o fixă 
în aparatul de ras, îşi potrivi oglinda în agăţătoarea din prun şi 
începu. Numai că lucrurile nu mergeau aşa cum se aştepta. 
Lama, în loc să-i mângâie obrazul uşor şi plăcut, lăsând în 
urmă o brazdă netedă şi curată, trecea peste barba aspră şi 
deasă aşa cum o coasă nebătută alunecă fără folos peste 
iarba bătrână şi uscată. Încercă o dată, de două ori, şi de sus 
în jos şi de jos în sus, dar degeaba. Lama refuza să taie, 
rupea la întâmplare şi dureros. Sudalmele cădeau din gura lui 
mai ceva ca prunele pe vreme de furtună. Bătrânul Pica 
tocmai ieşise în târnaţ. Îl auzi şi nu se putu abţine, înainte de a 
intra iar în casă. 

— Vezi, dacă ai hulit în zi de sărbătoare? 
Pavel îi aruncă o privire mânioasă peste umăr şi mai 

înjură o dată printre dinţi lama care se încăpăţina să nu taie.  
― Dar taci, măi omule şi nu mai sudui amu, când bat 

clopotele de chemare la rugăciune, o auzi şi pe nevastă-sa, 
care tocmai ieşise din casă pentru a duce mâncare la porci. 
Ce ai?  

Într-adevăr, abia răzbătând printre dealurile acoperite 
cu iarbă uscată şi pomi stingheri, glasul clopotelor se auzea 

molcom, ca o cântare duioasă. Dar asta nu era pentru urechile 
şi sufletul lui Pavel. 

― Cum ce am? întrebă el răstit. Nu vezi că lama asta 
nu taie deloc? Are pe dracu în ea, de nouă, că numai alaltăieri 
am cumpărat-o.  

— Ba tu ai pe dracu în tine! exclamă femeia pe un ton 
şi mai răstit. Cum să nu taie? Doar ieri am ascuţit cu ea 
creioanele fetelor şi tăia foarte bine. Aşa că nu mai sudui 
atâta, că numai îţi faci păcate! 

Pavel făcu ochii mari. Era convins că ştie tot despre 
deşteptăciunea nevestei sale, Anuţa, că doar de asta o şi 
luase, dar iată că nu s-a nimerit. Credea că o cunoaşte pe la 
toate încheieturile minţii, pe faţă şi pe dos, dar să se înşele în 
aşa măsură, el, Pavel a lui Pica de la Izvoare, chiar că nu se 
aştepta. Pentru o clipă simţi că nu mai are aer. Ca un ecou de 
tunet continuau să-i răsune în minte vorbele Anuţei: „doar ieri 
am ascuţit creioanele fetelor şi tăia foarte bine.” Parcă fusese 
lovit cu furca drept în moalele capului. Instinctiv, ridică ochii 
spre cer şi văzu cum coroana albă a prunului se rotea 
deasupra lui ca într-o horă. Pentru o clipă se revăzu pe sine 
copil, la târgul de Sânpetru din satul vecin, când se rotea pe 
hinta cu lanţuri, apoi simţi că i se înmoaie picioarele. Scăpă 
aparatul de ras în ligheanul de tablă în care apa înspumată 
dădea impresia că tot prunul şi-a deşertat acolo poala cu flori. 
Câţiva stropi îi săriră în ochi. Atunci se trezi ca dintr-un vis 
neînţeles, dar, spre marea lui mirare, buzele i se pecetluiră şi 
nici o sudalmă nu mai răzbi printre ele. O voce stranie, ca un 
vuiet greu, venit de sus, parcă îi răsună în urechi: „Saule, 
Saule!” Speriat, se lăsă moale pe covorul răcoros de iarbă de 
sub pom, în timp ce buzele lui murmurau: „Minune! Minune! 
Maglavide! Maglavide!” Mâinile îi căzuseră moi pe lângă corp, 
iar ochii, atinşi de asprimea săpunului, i se împăienjeniră 
brusc. Ca printr-o sită o zări pe nevastă-sa în mijlocul ogrăzii şi 
înconjurată de orătănii. I se păru că o vede pe însăşi întâia 
Femeie în ograda sfântă a raiului, înconjurată de îngeri 
înaripaţi şi heruvimi. Aceasta, ducându-şi mâna la gură, îl privi 
plină de mirare şi spaimă, dar nu mai rosti nici o vorbă. Doar 
gândul, mai presus de puterile ei, îi şopti încet: „Dacă e 
minune, atunci să se împlinească în tăcere. Domnul ştie ce 
face.”  

În clipa aceea, de sub streaşina casei, o buhă, cu 
zborul ei tăcut ca un duh, trecu peste locul din care Pavel 
continua să privească în jur cu mirarea curată a noului născut 
întipărită pe chip.  

Tocmai la acea vreme bătrânul Pica, gătit sărbătoreşte, 
ieşise pe uşă pentru a pleca la biserică. De sus, din târnaţ, 
privi toată întâmplarea cu aerul unui înţelept. Se bucură în 
sinea lui, gândindu-se că fuga păsării de noapte din casa lor, 
acum, în plină zi, poate fi un semn bun ce are negreşit 
legătură cu sufletul fiul său, Pavel. Apoi, fără a mai rosti vreo 
altă vorbă, păşi mândru înainte, în timp ce un zâmbet discret 
de misionar triumfător în bătălia credinţei îi înflori sub mustaţa 
făloasă. 
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            Luminile și umbrele poeziei 

 

Poeta de la Bistrița, Ana Zegrean,  ni se prezintă 

de curând cu un nou volum de versuri, „În umbra mea”, 

apărut la Editura „Armanis” a Bibliotecii ASTRA din Sibiu. 

Începând cu titlul, dătător încă de la început de 

configuraţii lirice neliniştitoare, trecând prin teme şi 

motive şi ajungând la „tactica” poetică, volumul este liric 

prin excelenţă. Spre deosebire de o întreagă ”pătură 

poetică” de azi, atentă mai ales la mersul poeziei în 

mediul virtual, Ana Zegrean scrie o poezie de extracție 

semantică, conotativă, cu metaforă și comparație de bun 

gust, în care cotidianul este abia zărit (dar fără să 

lipsească, mai ales sentimentul unei revolte blânde 

împotriva mercantilismului și kitsch-ului contemporan), iar 

biografia este transfigurată în crochiuri poetice de 

pregnantă încărcătură existențială. Încă de la primele 

pagini, remarcăm versurile simple, lecuite de balast epic 

sau adjectival gratuit, precum şi enunţul liric de scurtă 

respiraţie, economic, aşa-zicând, dătătoare de satisfacții 

estetice superioare: 

 

țipǎtul adunǎ frigul 

în odǎile goale 

aripi de zǎpadǎ 

curmǎ zborul 

 

au înghețat fântânile 

în noaptea aşteptǎrii 

 

pǎsǎri de sticlǎ 

somn închipuit 

din alt întuneric 

 

mâine voi umple golul 

milioane de ochi 

irizând 

întoarcerea în memorie 

 

Revenind la aserțiunea configurațiilor 

neliniștitoare, putem marca această realitate lirică a 

poetei de la Bistrița atât prin contrastul dintre disperarea 

existenţială şi blocajul comunicant dintre realitate şi 

ficţiune, cât și prin suprapunerea umbrelor, dar și a 

luminilor, în abisuririle unor oglinzi ale memoriei și ale 

unui prezent de o melancolie dătătoare de sens: 

 

 

 

plouă 

între noi 

o nesfârşită perdea 

însingurează 

igrasia fricii 

 

parcǎ n-am fi 

jumǎtǎțile aceluiaşi mǎr 

 

nici nu mai ştiu 

dacǎ trebuie 

sǎ vorbesc 

sau sǎ tac 

memoria înțepenitǎ 

în argintul negativului 

 

nu mai sunt 

nu mai eşti 

o umbrǎ 

în altǎ umbrǎ 

în lunecǎtoare 

oglinzi 

 

Desigur, Ana Zegrean ştie foarte bine că ne 

aflăm într-o vreme în care modernitatea poetică are 

nevoie de câteva noi abordări ale convenţiei discursive. 

Astfel, remarcăm enunţarea lirică dintre cele mai 

obiective şi impersonale, în poeme care rezumă atitudini 

de socială tentă, la care se adaugă afirmarea poeziei ca 

literalitate, ca realism „integral” (după expresia unui 

Laurent Jenny, așa-zicând): 
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ce gust amar 

ca dupǎ o noapte 

de orgie 

când lumina 

rǎneşte 

 

începi sǎ-ți pui 

întrebǎri existențiale 

cum ar fi 

scara valorilor 

în țara în care 

valoarea e disprețuitǎ 

 

doar pleava 

se ridicǎ la suprafațǎ 

şi se împrǎştie 

ca o mană pustiitoare 

 

Nu este însă singurul tip de enunţ, în numeroase 

cazuri eu-l liric fictiv, transpersonal, schimbându-se într-

unul empiric, chiar autobiografic, în apăsate şi 

apăsătoare fulguraţii ale pustiului de afară şi de înlăuntru, 

în care oglinda, memoria și schimbările aproape 

imperceptibile ale emoției în preajma umbrelor sau 

luminilor timpului fizic sau metafizic reprezintă nota 

dominantă: 

 

am mai rǎmas 

doar eu şi umbra 

la capǎtul drumului 

 

pe malul celǎlalt 

frigul deseneazǎ 

chipuri obscene 

 

prin crucea rǎstignirii 

voi afla 

rememorând 

cenuşa 

 

Totuşi, în mijlocul dezolării, a cenușiului umbrei și 

lumina înghețată, speranţa poate reveni în forţă, desigur, 

doar atunci când dragostea deschide porţile luminii şi 

ochilor le revine vederea, într-o încercare disperată de a 

închega unitatea originară a fiinţei: 

 

iubirea e aripa 

îngerului 

peste povara îndoielii 

 

femeia arde 

întunericul 

luminând timpul 

 

stau între mine 

şi umbra mea 

rug incandescent 

 

Ana Zegrean publică o frumoasă carte de poeme 

și care merită întreaga noastră atenție, acum și în cazul 

unor viitoare volume de versuri. 
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      Periferia, între literatură şi mit 
 
 
         Un interesant şi incitant studiu, „Tema Periferiei în 
Romanul Românesc Interbelic” (Ed. GORDIAN, 
Timişoara, 2016), dezvoltat din lucrarea sa de doctorat, 
ne propune Daniel Luca. Subiect bogat şi fascinant, care 
debutează, aşa cum este şi firesc de altfel, cu o 
incursiune consistentă printre întemeietorii antebelici ai 
romanului românesc modern, scriitori modeşti ce au 
preluat, atât cât au putut, tradiţia autohtonă paşoptistă, 
altoind-o pe copacul literar al importurilor occidentale, 
pline de senzaţional şi mister. A rezultat tipul de roman 
popular al vremii, mustind de suspans, cu vagi reflexe 
psihologice şi oarece unde morale vizând „îndreptarea 
moravurilor”, aşa-numita carte-marfă. Strâns legată de 
apariţia şi evoluţia clasei burgheze, cartea-marfă are 
meritele ei, chiar dacă plăteşte tribut discursului 
moralizator al epocii, pregătind terenul unor viitoare 
creaţii interbelice. Periferia-mahala dintre cele două 
războaie mondiale, asimilează filonul sordid dintr-o 
postură terifiant-realistă, un amestec specific între 
curentul naturalisto-zolist şi raportarea la predestinarea şi 
inevitabilul clasicilor ruşi. Majoritatea romanelor analizate, 
57 la număr, au drept scenă „oraşul prăbuşirilor”, 
Bucureşti, dar nu lipsesc nici suburbiile pline de culoare 
ale Iaşiului, Brăilei, Constanţei sau Piteştiului. Definirea şi 
descrierea acestei scene-cadru atât de caracteristice 
epocii, nu scapă unor nume ce au intrat în istoria 
literaturii române: Liviu Rebreanu, G. M. Zamfirescu, 
Felix Aderca, Panait Istrati, Mateiu I. Caragiale, Tudor 
Muşatescu, Ion Călugăru, Mihail Celerianu, Petre Bellu, 
Gib Mihăescu şi mulţi alţii. Oraşul ca un păcat în 
totalitatea sa are totuşi o formă sublimă a promiscuităţii, 
mahalaua, „în sine o imensă scenă”, de unde nu lipsesc 
principalele „instituţii”: cârciuma, fabrica, biserica ori 
bordelul. „O lume gălăgioasă, nefericită, mizeră şi 
permanent revendicativă”, în fond un lumpen proletariat 
în formare, adus de val dinspre rural spre urban. Tipologii 
de personaje care de care mai diverse, sunt disecate sub 
ochiul atent și analitic al cerceătorului.  

           Haimanale, puşcăriaşi, alcoolici, venetici, renegaţi, 
cârciumari, sinucigaşi, prostituate, fanţi, ghicitoare, alături 
de muncitorii din ateliere, spălătorese, slujnice şi alţi 
dezmoșteniţi ai vieţii, constituie o faună ce populează 
nevrotică pântecele oraşului.  
           În acest cadru bine definit, marcat de o atmosferă 
maladivă, se consumă pasiuni şi destine, răzbunări şi 
vise, care nu exclud însă puseurile de umanitate. 
Legendele se nasc şi mor cu rapiditate, iar aspiraţia de a 
evada de aici, spre cartierele mai respectabile ale 
oraşului, se dovedeşte de cele mai multe ori zadarnică. 
Observaţiei metodice a lui Daniel Luca, cu aspect de fişă 
clinică, nu-i scapă nici însingurarea, nici nostalgia, nu 
numai a viitorului ci şi a trecutului, a vieţii de la ţară, a 
celor ce au „emigrat” în căutarea unui eden imaginar. 
Realitatea este însă cu totul alta, iar „în lumea asta 
mizeră se iscă un absurd al fiinţării, un vid existenţial, pe 
care ei abia îl percep, de fapt.” Este, dacă vreţi, un 
fenomen de pervertire al nefirescului la legile firescului, 
iar demersul autorului are meritul de a nuanţa în culori vii 
acest substrat ideatic şi de a asimila filonul tragic dintr-o 
perspectivă dinamică, realistă. 
           „Desigur, literatura nu este viaţă, dar este o bună 
reprezentare, un reflex al acesteia”, scrie autorul. La fel şi 
acest studiu al periferiei literare interbelice, are meritul de 
a scoate această temă dintr-un oarecare con de umbră, 
fiind una dintre puţinele lucrări de gen, ce îşi propune şi 
chiar reuşeşte să o facă să sistematizeze şi să devoaleze 
o lume mai puţin cunoscută, suburbia interbelică, așa 
cum a fost ea percepută de către contemporanii săi. 
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Constantin BUTUNOI 
 

 

    Amintiri de suflet 
 
       La prima vedere, volumul „Fotbalul care odinioară zâmbea…”, 
Ed. Mirador”, Arad, 2017, care mi-a fost oferit de autor, Florin Matei, 
jurnalist cu vechi state la ziarul „Fotbal vest”, pare să fie o evocare 
nostalgică a unor vremi trecute. Chiar autorul afirmă: „Să ne-
nţelegem… Eu nu fac aici o cronologie a fotbalului de Vest (…) Scriu 
doar din ce îmi amintesc. Pentru că amintirile sunt moştenirile mele 
de suflet şi m-au îmboldit mereu să le aştern pe hârtie”(p.14).  
       Şi o face cu talent şi dăruire. O sută cincizeci de episoade, pe 
care le numerotează (după mine inspirat)  precum capitolele unui 
roman-frescă în care actantul principal este fotbalul, cu personaje 
urmărite de autor pe parcursul zecilor de ani. Cităm din „Cuvânt 
înainte” al celebrului Ion V. Ionescu,  Jachie, zis şi profesorul: 
„Autorul, martor pasionat al fotbalului de odinioară, pune reflectorul 
pe evenimente şi pe oameni, pe jocuri şi pe jucători, nimeni alţii 
decât exponenţii frumoaselor generaţii ale Aradului,Timişoarei, 
Hunedoarei sau Bradului. Serialul de evocări este, de fapt, o 
splendidă defilare de artişti ai fotbalului pe covorul verde al 
stadionului.” Şi nu avem cum să-l contrazicem, totul se petrece într-o 
discretă relaţionare cu celelalte elemente ale vieţii sociale, care apar 
ca din întâmplare: „Traiul tuturor curgea într-un soi de farniente 
netulburat de vreun eveniment major(…) Cei mai mulţi se mulţumeau 
cu puţinul care-l câştigau la mină, se căsătoreau cu fete de la ţară, 
îşi înjghebau gospodării trainice şi îşi creşteau copiii cum ştiau mai 
bine”(p.18). E vorba de moţii din jurul Bradului, din care se trage şi 
autorul. Sau „Sub aceste auspicii, în acel avânt heirupist al 
industrializării cu orice preţ, judeţul Hunedoara a devenit unul dintre 
cele mai efervescente judeţe. În Valea Jiului se exploata pe rupte 
cărbune, în Hunedoara şi Călan fumegau impozantele combinate 
siderurgice…”(p.14) 
        Sunt încolonate, ca pentru o defilare în faţa ochilor minţii, 
principale echipe de fotbal ale vestului, cu principalii eroi ai disputelor 
de pe „covorul verde”, în prim plan -  U.T.A şi Aurul Brad, echipele de 
suflet ale autorului.  
         U.T.A., febleţea forever a jurnalistului sportiv, care priveşte cu 
detaşare tot ce se întâmplă pe teren, în vestiar şi în zonele unde se 
hotărăşte soarta fotbalului (nu numai financiar), apare în cele mai 
multe episoade, din păcate, nu din perioada cea mai fastă, ci din 
lunga ei zbatere pentru a urca în eşalonul prim al fotbalului 
românesc: „Nici sezonul 1983/1984 n-a fost unul prielnic arădenilor 
de la U.T.A. După ratarea promovării, în precedentul an 
competiţional, lotul alb-roşu a fot supus din nou remanierii. Cea mai 
grea pierdere suferită din echipa-fanion a Aradului s-a numit Marcel 
Coraş.”(p.209). Există destule referiri şi la perioada ei de glorie: două 
campionate naţionale câştigate şi eliminarea celebrei Feyenord 
Roterdam, succese de neuitat pentru arădeni şi nu numai. 
        Locul doi, în economia volumului, îl ocupă Aurul Brad, prima 
dragoste a viitorului jurnalist, cea care a declanşat pasiunea pentru 
fotbal şi tot ce se întâmplă în jurul lui: „Odată făcut pasul în Divizia B 
– în 1976 – Aurul Brad a devenit o echipă temută. Mai ales pe 

terenul amic, terenul acela cu iarbă sănătoasă şi moale, azvârlit 
undeva pe malul drept al Crişului Alb. Acolo, în prima ediţie de 
campionat în eşalonul secund, aurarii au făcut adevărate 
ravagii.”(p.27) 
        În paginile volumului, se trece în revistă o întreagă pleiadă de 
practicanţi ai sportului rege, unii adevăraţi aşi ai balonului rotund, de 
la Dobrin, de la Hagi până la Domide, Duckadam şi Coraş. În timpul 
unui meci Dobrin a strigat la antrenor să schimbe un jucător care nu 
se străduise să prindă pasa trimisă şi iată cum comentează autorul 
întâmplarea: „Aşa era marele Dobrin, imprevizibil, miştocar, 
zeflemitor. Nu doar cu adversarii, ci şi cu proprii echipieri, când 
aceştia îi dădeau ocazia…”(p.93); despre Duckadam reţinem: „A 
înscris două goluri, în poarta unui Duchadam fără nicio reacţie, 
căruia începuseră a-i cânta  la ureche tot mai multe sirene. Or, 
cântecele acestea nu aveau deloc darul de a-l conecta la miza 
jocurilor”(p.129); despre Coraş afirmă: „Marcel Coraş a fost cel mai 
mare fotbalist arădean al ultimului  sfert din veacul trecut”(p.226) şi 
„Era prea bun, prea talentat, prea înzestrat cu calităţi, ca să mai 
poată fi ţinut în eşalonul secund”(p.233); despre Florea Dumitrache, 
o relatare plină de umor, care în meciul cu Jiul Petroşani a 
administrat „Bătrânei Doamne” trei goluri şi când i s-a reproşat lui 
Ştefan Gal care trebuia să-l marcheze, acesta a ripostat: „De când 
am păşit pe gazon, am simţit un damf puternic de ţuică! Venea 
dinspre el, dinspre Dumitrache. Mi s-a părut că suferă, îi curgea 
nasul şi avea ochii roşii. Dar, nu ştiu de ce mă acuzaţi, că în afara 
golurilor, n-a făcut nimic” (p.55)  
         Nu lipsesc întâmplările neplăcute care se petrec, nu de ieri sau 
azi, pe stadioane: „În faţa unei asemenea atmosfere, proaspătul 
primar al Bradului, unul Vlad, s-a simţit dator să intervină. Dar nu 
pentru aplanarea situaţiei, ci pentru a spori tensiunea.(…)Luat de 
braţul drept de Jurcă ( organizator de competiţii, n.n) şi de cel stâng 
de căpitanul Moraru, bietul arbitru n-a mai avut puterea să se 
împotrivească. S-a lăsat dus spre punctul cu var şi cu vorbele de 
dulce zbierate de Jurcă la ureche, a indicat lovitură de la 11 metri 
pentru Aurul.” (p.47) 
       Picanteriile, strecurate cu dibăcie în derularea episoadelor, fac 
ca lectura interesantă să devină şi plăcută: „Respecta viaţa de 
fotbalist până la un coniac bun.( e vorba de Şchiopu, n.n.) În faţa 
unui pahar cu licoare de calitate, respecta paharul.”(p.36); „Puteam 
vorbi româneşte bine, dacă ma străduiam.(Ladislau Vlad) Dar, m-am 
alintat, am vazut că oamenii rad şi se simt bine şi am zis să le fac pe 
plac. Cu timpul, m-am obişnuit să corcesc şi limba română, şi limba 
maghiară”(p.76); „De-atâta fustăngeală, gurile rele ziceau că ar fi 
lăsat grele zeci de tinere focoase. Însăşi fata primarului Dineş, om cu 
puternică susţinere din partea Partidului Comunist, a căzut în plasa 
Don Juan-lui Golda”(p.13). 
           Limbă îngrijită, vocaţia narării atractive, precum şi utilizarea 
elegantă a figurilor de stil, fac să descoperim în ziaristul sportiv un 
scriitor redutabil, care reuşeşte o carte ce se adresează nu numai 
fanilor fotbalului, ci şi celor dornici să se lase cuprinşi de plăcerea 
lecturii. 
        În final, să ascultăm confesiunea autorului: „De o grămadă de 
ani, fotbalul românesc n-are decât o ţintă: să dea de luminiţă. De 
decenii încoace, se află într-un nesfârşit tunel(…)Lungul drum care 
s-a dorit a fi un parcurs al redevenirii(…)a aprofundat bezna. Din 
această cauză am scris cartea aceasta. Ca să aduc zâmbetul 
fotbalului de odinioară pe faţa crispată fotbalului de azi…” 
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„Regula jocului și alte povestiri” de Adrian Iancu 

           Cunoscut prin studiile sale de teotie și istorie literară, 
Adrian Iancu debutează anul acesta ca prozator cu volumul 
„Regula jocului și alte povestiri”, apărut la editura Limes. În 
studiile sale (merită a fi menționate „Exilul interior al 
personajului literar”, „Peisaj interior și arhitectură narativă” și 
„Geometria discursului narativ”) Adrian Iancu se dovedește a fi 
un bun cunoscător al tehnicii narative și al construcției 
personajelor...dar la alții! În volumul de proză cu care a 
debutat nu este „sclavul” propriilor teorii, e nevoit să 
experimenteze „pe cont propriu” cum „se face” o proză.  
              Volumul de debut al prozatorului Adrian Iancu nu face 
abstracție totală de afirmațiile sale teoretice dar modelele, de 
care s-a lăsat influențat, sunt aproape imperceptibile. 
Subiectele prozelor sale sunt inspirate din realitatea cotidiană 
trecută prin filtrul imaginației de veritabil prozator. Chiar numai 
pentru atât volumul intră în atenția cititorilor dar și a criticilor 
literari. 
               Fundalul descrie lumea târgușoarelor patriarhale și a 
personajelor tratate cu umor . E o lume în care: „Leafa nu e 
mare, ai zice aproape metafizică, dar prinde bine“ și în care 
unii: „entuziaști participanți la schimbările care anunțau o lume 
nouă, tot dându-și cu părerea despre lucruri și fapte petrecute 
în imediata lor apropiere, au ajuns la pușcărie“ („Vitrinierul“) și  
„buzunarele erau tot mai adânci și mai goale“ („Cățelul 
albastru“). E un timp în care unii, se străduiesc cu forța să intre 
în rândul „oamenilor muncii“: „Și omul ăsta al muncii își pune 
talentul, ce să vezi?, vrând-nevrând, în slujba lumii aceleia noi, 
la care visează poporul muncitor de la sate și orașe, lumea aia 
morală care l-a trimis pe el patru ani la stuf. Nașpa chestie! 
Asta-i o victorie a vieții asupra individului? Sau, poate, e un 
armistițiu, provizoriu, pentru un câștig de timp, al individului 
asupra destinului?“ („Vitrinierul“).  

Orășelul de munte abundă, de localuri, unde întâlnești 
experții sticlofoniști, cum „sunt numiți pe aici cei care 
performează în domeniul bahic“ („Cățelul albastru“), prin unele 
locuri „e liniște de-ți vine să-ți bagi degetele în ochi“ („Un 
proiect de fericire“), iar „după șapte seara îți venea să-ți bagi 
degetele în ochi de plictiseală“ („Regula jocului“). 
  Personajele sunt comice. Vetuța din „Cățelul albastru“ 
este: „o tânără înspăimântător de simplă și de smerită, altfel, 
mobilată cu fragmente de cultură rustică“. Despre preotul, 
proprietar de cârciumă, din aceeași povestire,se spune „unii cu 
guri mai bogate-n vorbe zic că e afemeiat după bani, că, în 
momentele de taină, îi mângâie cu aceeași duioșie cu care 
bărbații își mângâie amantele“.  Medicul din același text 
afirmă: „-Privesc înspre fereastră și asta îmi ocupă toată ziua. 

Sau.... „Nimic din ce face Raul, boem cu tabieturi, dar și 
membru al Asociației pescarilor, de al cărui cuvânt de onoare 
nimeni nu se mai îndoiește pe la noi, nu e la voia întâmplării”. 
Străzile poartă de cele mai multe ori nume inventate, doar 
câteva sunt reale: „bodega Dunărea“, Terasa Cardinal, Bufetul 
Zorile, Taverna Călugăru –toate aparțin istoriei Sibiului, ca o 
dovadă că sursa de inspirație a prozelor  este realitatea. Ziarul 
local Colina, sau „lunca Lăstunului“ se regăsesc în mai multe  
povestiri  și dau unitate epică volumului.    
  Printre festivalurile frecvente în viața 
provincială românească, cititorul descoperă Ziua cartofilor 
prăjiți, manifestare cultural-artistică beneficiind de tribună 
oficială, defilare, fanfară și carnaval („Un proiect de fericire“). 
Instituții cu nume sarcastice la adresa regimului colorează 
decorul: Asociația crescătorilor de albine «Văzduh luminos» 
(„Vitrinierul“), Centrul de proiecte de fericire sau Administrația 
plantelor ornamentale („Un proiect de fericire) întărită de 
afirmația unui „stagiar“ al susnumitei Administrații: „Să știi că, 
în orașul nostru, «ești liber să gândești cum spune 
Administrația»“ . 
             Pentru a ilustra abordarea comică a unor momente ale 
existenței, un scurt fragment din povestirea „Vitrinierul“: „Într-o 
astfel de împrejurare o cunoscuse Ieronim, într-un cerc de 
prieteni înstăriți, aflați – spre norocul lor – nu în prima linie a 
vieții sociale, și care se bucurau, încă în vremurile acelea 
grele, de puținele provizii, de caviar, de camembert, de 
Bordeaux rouge și, de ce nu, de Cognac Courvoisier, care 
rămăseseră după război, uitate prin pivnițele câtorva 
ambasade occidentale. Trebuie să spunem că tovarășii, care 
au luat locul, cu veselie, în ritm de cântece muncitorești, unei 
întregi elite scoase din sistem și băgate, gospodărește, la 
zdup, după război, aveau cu totul alte gusturi: șlibovița două 
prune, berea Azuga și vinul de struguri de curte sunt o parte 
din ingredientele care, pare-se, stau la temelia lumii noi, cât 
despre caviar, al a fost repede înlocuit cu slănină, ceapă roșie 
și fasole bătură“. Fragmente savuroase de umor autentic 
găsești în întregul volum și se mai cuvine să semnalez că 
toate cele cinci proze ale cărții sunt egal realizate și oricare 
dintre ele ar putea să dea titlul volumului. 
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Turnirul de poezie de la Colibița, jud. Bistrița Năsăud -  
10 -14 mai 2017. 
 
 

 
 
De la dreapta la  stânga, juriul turneului: Angelo Mitchievici, 
Dan Cristea, Alex Ștefănescu, Nicolae Manolescu, Gabriel 
Chifu și Adrian Popescu. 

 
 

 
 
Ultima zi. La premiere. Gabriel Chifu, în picioare. De la dreapta 
la stânga: Răzvan Voncu, Adrian Popescu, Nicolae 
Manolescu, Ioan Pintea. 
 

 
 
Poeți la stână. Ovidiu Genaru, Liviu Capșa și Ioan Barb. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Olimpiu Nușfelean și Ioan Barb. 
 
 

 

 
 
Un temerar la mănăstirea Rebra. Ioan Radu Văcărescu. 
 
 

 

 
 
Reculegere la ușa Bisericii mănăstirii Rebra: Adrian Popescu, 
Nicolae Manolescu, Olimpiu Nușfelean, Ovidiu Genaru.  
 

                            FOTOTECA ALGORITM  


