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Claudiu KOMARTIN

Komartin. O genealogie
după John Robert Colombo

1.

Stră-străbunicul meu era ţapinar
prin pădurile din
Transilvania habsburgă.
Prindea buştenii cu căngi
şi frânghii şi îi ducea în jos,
pe râu, până când într-o zi
a cunoscut o fată austriacă
deşteaptă şi educată
care nu prea era de nasul lui.
Au avut împreună trei fiice
şi un băiat. Cândva înainte
de 1900 s-au hotărât
să coboare-n Regat.
Nu ştiu ce-a fost în capul lor.

2.

Singurul lor fiu, muncitor
într-o uzină interbelică
din Craiova, s-a însurat cu Suzana,
despre care şi azi se
bănuieşte că ar fi fost evreică.
Dacă era aşa, a păstrat foarte bine
secretul. Străbunicul
era un bărbat dur şi îşi ieşea uşor
din fire. Cel puţin aşa şi l-au
amintit, multă vreme, cu toţii.

3.

Pe băieţii lui nu cred să-i fi
îmbrăţişat vreodată.
Dacă unul dintre ei vorbea
la masă neîntrebat sau doar
scăpa furculiţa din mână,
răsturna masa şi-i lua pe toţi la omor.
Aşa erau vremurile, adaugă
în capul meu o voce de om
bătrân şi blazat.
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4.
Bunicul s-a născut la Craiova
era blond şi zvelt şi a făcut carieră
ca dansator.
A murit înainte să împlinească 40,
doborât de un glonţ într-o pădure
asemănătoare acelora 
pe care bunicul lui le ştia
foarte bine. De împuşcat
l-a-mpuşcat prietenul cel mai bun,
care-a murit şi el după câteva luni.
Atunci au înţeles Komartinii
cum e când vânătorul devine
vânat.

5.

Bunicului din partea mamei i se
Spunea în satul ăla sărac din sud
„al lu’ Tătaru”. Pe Tătar nu şi-l
mai aminteşte nimeni de mult,
dar când am ajuns la Istanbul
toţi bărbaţii trecuţi de 60
pe care-i întâlneam
jucând table şi bându-şi 
tacticoşi ceaiul la câte o
măsuţă de pe malul Bosforului
semănau al naibii de bine cu el.

6.

La bătrâneţe era omul cel mai
elegant din tot cartierul. Femeile
se pierdeau când le saluta în
drumurile matinale spre piaţă,
în costumul lui aranjat perfect,
cravată, butoni auriţi,
cu mustaţa lui tunsă perfect,
cu pantofii lustruiţi ca ai unui
wiseguy din Goodfellas.
Nici el nu ştia cum se pronunţă
exact numele ginerelui său,
şi apoi al nepoţilor, aşa că
îmi puteţi spune cum vreţi,
dacă e Komartín sau Komártin,
asta mă lasă rece.

7.

Taică-miu blond, cu ochii 
albaştri, rebel adus cu picioarele
pe pământ de o şcoală militară
severă, mama brunetă,

cu păr ondulat şi trăsături
orientale, când era tânără
se prezenta drept Cora Vaianis
şi povestea că-i născută
în Salonic.
L-a visat pe tata în noaptea 
de Sânziene, iar când
bărcile li s-au întâlnit pe
lacul din Cişmigiu, a ştiut
că-i mâna sorţii la mijloc. Avea
19 ani. A aflat ea mai apoi
în ce s-a băgat.

8.

Născut în Bucureşti, crescut
într-un cartier proletar
pe atunci mai nesigur şi violent,
uneori mă simt aproape de
Marmara, de Anatolia,
de Insulele Prinţeselor,
alteori de Viena şi de 
Karintia, de Lacul Amara,
de Dunăre,
câteodată de amintirea
Pădurii Nebune.
Mi-a fost mereu bine
sub Tâmpa şi la Sibiu, dar
am fugit ca de dracu
de Pietricica. N-aş fi avut
motive serioase şi totuşi.
Niciodată un Komartin n-a
fost aşa de speriat de o
pietricică.

9.

În vinele mele curge 
când mai repede, când
mai încet, un sânge
de ungur, de austriac,
de valah, de tătar.
Câteodată se amestecă
şi ies nişte-ncurcături
de mai mare frumuseţea.

10.
Dacă asta înseamnă să fii român,
atunci sunt român şi
până la urmă
poate c-o fi vreo raţiune în asta.
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Alexandru VLAD

 Nota red.: Povestirea „Lupul” e dintre cele la 
care Alexandru Vlad a renunţat (are mai multe astfel de 
„jertfe”). Se vede că încă rafinamentul său stilistic n-a 
cristalizat definitiv, dar se văd şi calităţile eminente ale 
prozei lui de mai tîrziu: descripţia extrem de concretă şi 
plastică, tema „frigului”, ”descentrarea” cronologică 
şi arborescenţa frazelor (probabil încă, la acea vîrstă, 
faulkneriană). Din fericire, una dintre dactilograme 
i-a fost dăruită prozatorului Cătălin Şuşu, prin a cărui 
bunăvoinţă o şi putem acum publica, mulţumindu-i din 
toată inima. 

Povestea unei dactilograme 

L-am cunoscut pe tânărul scriitor Alexandru 
Vlad în septembrie 1977, la Cluj, în incinta 
Anticariatului la care lucra. Totul era exact aşa cum a 
descris, foarte inspirat, locul Constantin Ţoiu într-un 
articol de prezentare apărut în România Literară din 
vara acelui an. Mai puţin autorul. Anticariatul era în 
preajma bisericii gotice şi a statuii ecvestre a regelui 
Matia Corvin din centrul Clujului. 

Lucrasem pe un şantier uzinal din zona 
periferic - industrială a oraşului meu, un oraş aflat 
în Câmpia de Vest a ţării şi nu între dealurile înalte 
ce împrejmuiau sufocant Clujul. În pauzele de lucru 
citeam şi uneori le citeam şi câtorva colegi de echipă, 
fragmente din revista respectivă... Doream să scriu, 
şi pentru a fi la curent „trebuie să citeşti reviste 
literare” îmi spusese o distinsă şi venerabilă doamnă, 
mama unei poete celebre în acea perioadă.....o femeie 
extraordinară, aşa că-i urmasem întocmai sfatul, 
cumpărând când Luceafărul, când România Literară. 
De Vatra, Tribuna, Echinox şi Steaua încă nu aflasem. 
Şi reuşind la admiterea de la Politehnica clujeană, 
m-am dus să-l caut. Doream să cunosc, în carne şi 
oase, un prozator autentic, de succes, aşa cum reieşea 
din prezentarea scriitorului Constantin Ţoiu. Pe atunci 

încă nu-i citisem romanul „Galeria cu viţă sălbatică” 
apărut în 1976... care îi adusese o eclatantă faimă.

M-a întâmpinat, când am întrebat-o pe 
doamna de la ghişeu dacă pot să vorbesc cu Vlad 
Alexandru, un tinerel suplu, cu mustăcioară şi plete, 
pe lângă care trecusem fără să-l remarc. Reţinut în 
gesturi şi rezervat în vorbă... de o eleganţă discretă 
dar absolut conştient de propria valoare... M-a privit 
cu uşoară mirare şi amuzament.

 M-au impresionat mâinile, delicate şi mici, 
cu degetele ţinute lipite, în timp ce le mişca ascendent, 
netezind parcă o suprafaţă invizibilă când argumenta. 
”Şi Eminescu le avea mici”, mi-am amintit că citisem 
undeva. În timp ce-mi vorbea, cu voce scăzută, 
privirile lui mă cercetau fugitiv, atent la cumpărătorii 
care foiau în jur. Încăperea anticariatului nu era mare, 
poate de 4 metri lăţime pe 5, dar cu un tavan înalt şi cu 
acces direct din stradă. Mi s-a părut atunci că nici nu 
avea vitrine, ci numai rafturi înalte, până la tavan, de jur 
împrejur. Veneau la ora aceea târzie, până la închidere 
nu mai era mult, studenţi, fete şi băieţi, mai rar elevi 
de liceu, dar şi oameni în vârstă, probabil personalităţi 
ale lumii universitare, pe care aveam să le identific 
mai târziu. Un bec cu lumină puternică, agăţat sus şi o 
masă joasă, la mijloc, pe care erau depuse câteva cărţi. 
Pereţii erau ticsiţi cu rafturi burduşite cu fel de fel de 
albume de artă, reviste, atlase geografice, publicaţii, 
dar şi cărţi vechi legate în scoarţe somptuoase, într-
un anume fel aranjate... Aveai impresia că intrai din 
stradă direct într-o altă lume. La capătul opus intrării 
se afla o a doua uşă, ceva mai scundă, cu ancadrament 
de piatră lustruită, la care aveai acces ca şi la cea din 
stradă urcând câteva trepte tocite de piatră. Clădirea 
trebuie să fi avut cel puţin două sute de ani, dacă nu 
mai mult şi chiar dacă fusese renovată de nenumărate 
ori păstrase şi bănuiesc că mai păstrează şi astăzi, 
în mileniul trei, ceva din aerul acela de soliditate 
greoaie a caselor citadine, medieval – burgheze, de 
pe la mijlocul secolului XVIII transilvan. În camera 
din spate am bănuit că se puneau cărţile speciale, 
pentru persoanele speciale, dar până să ajungi acolo 
mai era o barieră, un ghişeu cu o casă de marcat şi un 
singur loc, unde stăteau cu rândul Vlad şi o doamnă 
distinsă, discret căruntă şi glacială, care te privea de 
la primele cuvinte cu o anumită suspiciune... Mai 
târziu, de câte ori îl căutam pe Vlad, care pe moment 
lipsea şi întrebam de el, doamna care ar fi trebuit să 
se obişnuiască cu prezenţa mea, lăsa să i se citească 
pe faţa-i frumoasă o grimasă de deranj, de reţinere, 
de nemulţumire... Clujul, spre deosebire de Bucureşti, 
unde fusesem înainte doi ani, avea un alt stil de 
viaţă, îmi spuneam, şi trebuia să accept, nu fără o 
uşoară revoltă interioară, o anumită morgă citadină a 
locuitorilor săi. Mai exista şi un al treilea personaj, 
un omuleţ taciturn care şi el supraveghea clienţii, dar 
cu acela nu am schimbat prea multe cuvinte... Nu 
mă interesa, deşi părea mai uman şi mai binevoitor 
decât „distinsa doamnă”. Abia după treizeci de ani 
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aveam să aflu că, de fapt, el era „şeful” iar grimasa de 
nemulţumire de pe chipul doamnei era expresia unei 
mici gelozii, ar fi vrut ca Vlad să aparţină în totalitate 
Anticariatului şi nu să fie căutat şi de alţii...

Vlad a fost circumspect de la bun început 
cu „entuziasmul juvenil” al noului vizitator. Ce dacă 
eram tineri, avea pe atunci 27 de ani, eu 25, ce dacă 
veneam intempestiv cu experienţa „studenţească”, 
„şantierească”, „muncitorească” şi, e adevărat, cu mai 
puţină zestre livrescă, totuşi citisem şi cunoşteam pe 
viu anumite aspecte ale existenţei, asta nu însemna 
mare lucru în opinia sa... Mi-a spus-o de la bun 
început. Că nu-l interesează, că nu acordă în alb, nici 
un fel de ... credit, de „cec de bune intenţii”. Apoi, la a 
doua sau a treia întâlnire, văzând că insist, mi-a scris 
pe un petec de hârtie numerele şi anul de apariţie al 
revistelor Vatra, Steaua şi Echinox în care îi apăruseră 
prozele... Să le citesc la sala de lectură a Bibliotecii 
Universitare... Apoi „vom mai discuta”. În calitate de 
proaspăt student aveam acces la respectiva bibliotecă 
aşa că am acceptat cu entuziasm. 

Au mai trecut trei-patru săptămâni, a avut loc 
festivitatea de deschidere a Noului An Universitar, 
fără grandoarea celei din Bucureşti, unde nu lipseau 
prezenţa şi providenţialul discurs al „Tovarăşului”, - 
„Preşedintele Republicii Socialiste România” - şi erau 
mobilizaţi cel puţin 10 000 de studenţi, a trebuit să 
părăsim elegantele cămine ale Observatorului şi să ne 
mutăm undeva la marginea oraşului spre Someşeni, 
unde se demolau grădinile hoştezenilor, lângă Piaţa 
Mărăşti, de nerecunoscut azi prin mulţimea blocurilor 
de locuinţe îndesite, jur-împrejur, 

Noul campus studenţesc se afla lângă sediul 
întins al unei Şcoli speciale, între strada Fabricii de 
zahăr şi Expoziţia de Mobilă. Pe atunci cât cuprindeai 
cu ochii nu vedeai decât case cu garduri şi curţi 
mari, având în incintă grajduri pentru cai şi trainice 
căruţe cu roţi cauciucate, atelaje, grădini şi livezi, 
toate în curs de demolare... În mijlocul acelui şantier 
somnolent se ridicau două clădiri stinghere de beton 
cu zece nivele fiecare, cu aspect de ramă de fagure, şi 
o construcţie scundă şi lată, cu două nivele, cantina 
cu cinci sute de locuri. Noaptea, luminile aprinse ale 
căminelor şi coşul termocentralei aferente fumegând, 
dădeau impresia unor transatlantice uriaşe, ce 
dominau peisajul, acostate la chei, gata să pornească 
în croazieră...

În jur, noroaie cât încape şi un drum aiuritor 
pe care studenţii, în număr de vreo două mii, îl făceau 
în fiecare zi, de luni dimineaţa până sâmbătă după 
amiaza, la cursuri şi laboratoare, spre Noul Sediu al 
Facultăţii de Mecanică. Era amplasată, aşa cum o 
cereau Directive Partidului. cât mai aproape de locul 
de... producţie.

Şerpuind într-o lungă coloană, trecând o 
cale ferată intens circulată cu bariere mai mult lăsate, 
studenţimea se angaja pe o pasarelă îngustă peste 
Someş, lăsând pe stânga curtea unui D.C.A cu aspect 

de abator, etalând dimineaţa mormane de piei de 
bovină însângerate, şi staţia de epurare a „Terapiei,” 
Fabrică de Medicamente, care deversa ape reziduale 
fierbinţi cu mirosuri care-ţi tăiau răsuflarea. După 
traversarea Someşului pândeau alte pericole pe o 
distanţă de aproximativ un kilometru; şuvoiul de 
basculante şi maşini care alimentau cu material de 
construcţie şantierul C.U.G. şi circulaţia torenţială 
a zecilor de autobuze şi troleibuze care aduceau 
personalul tehnic la... birourile şi halele nou ridicate. 

Noroiul frământat de anvelope căpăta 
consistenţa smântânii mai ales în dimineţile de toamnă 
târzie când pământul încă nu îngheţa acoperind 
denivelări, gropi sau resturi metalice ascuţite aşa că în 
lumina firavă a zilei ce întârzia să capete consistenţă 
păşeai în penumbră ca pe un teren minat. Povestesc 
toate acestea ca să reliefez şi mai mult bucuria produsă 
de fiecare întâlnire cu Alexandru Vlad. Îl aşteptam 
la terminarea programului de la Anticariat şi apoi îl 
însoţeam pe trotuarele curate ale centrului Marelui 
Oraş Universitar, până la Cofetăria Tineretului – 
Arizona - şi apoi pe lungul drum spre casă, pe Horea, 
până la picioarele unei pasarele peste calea ferată 
unde cu regret ne despărţeam, el mergând la gazda sa, 
undeva în cartierul Gării, eu la căminele din Mărăşti. 

Era de o discreţie desăvârşită asupra vieţii 
sale şi nici eu nu insistam cu întrebările. Dar mă 
accepta deja firesc în preajmă şi eram mai mult decât 
mulţumit. Se simţea în tot ce spunea şi făcea omul 
de calitate, omul citit, cu un larg orizont de cultură şi 
opinii bine fundamentate, dar mai ales artistul creator. 
Foarte rar mă atenţiona: „Nu se face asta, nu se face 
ailaltă, trebuie să te comporţi la oraş cum se cere la 
oraş”... ceea ce mă scotea din sărite, găseam eticheta 
şi tipicăria asta puţin iezuită, iar pe de altă parte … 
eram născut şi crescut la ...oraş. E drept că nu la ... 
Cluj. 

„Nu ai observat că eu nu întreb niciodată 
nimic despre trecutul dumitale...?” îmi atrăgea atenţia 
dacă eu interveneam cu o întrebare mai indiscretă 
legată de ... adolescenţă, de primele experienţe... 
erotice ... să spunem... pe care atunci le consideram 
decisive în viaţa unui tânăr scriitor. O explicabilă şi, 
credeam eu, scuzabilă curiozitate juvenilă... 

Vorbea ceremonios... dar avea grijă să 
explice, să motiveze cauza acestui comportament. 

Adăstam, după închiderea Anticariatului, 
la Arizona, la o cafea, unde fumam una sau două 
ţigări, mai schimbam câte o vorbă cu noii cunoscuţi, 
vechi prieteni ai săi, câte o ţigară şi părăseam localul 
modest, nu prea populat la ora acea. Duminica însă 
îl căutam nerăbdător la Arizona, foarte rar în vecini, 
la Pescarul, pentru că Vlad nu era amator de... 
„tării.” Nici de vodcă şi nici de... bere...Cafea şi 
iar… cafea. Şi tutun, cu măsură, ţigările Carpaţi fără 
filtru îl însoţeau pretutindeni. Începusem să-i cunosc 
prietenii, dacă nu direct, atunci din povestite şi din 
povestiri. Vorbea puţin despre ei dar avea câteva 
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nume care îi reveneau pe buze cu... o uşoară tentă 
admirativă, „Electricianul”,- „un tânăr de mare viitor, 
urma să devină un veritabil scriitor - asta mă scotea 
din sărite, dar mai târziu, când am văzut o fotografie 
a lui Nedelciu, am observat că semăna izbitor cu el, 
şi asta m-a liniştit, Vasile Gogea – filozoful, Cristofor 
poetul, Marius Jucan - subtilul prozator, Ovidiu, Cis, 
Podoabă, criticii, Costel, împătimitul de lecturi la 
care viziona duminică de duminică, după cafeaua de 
la Arizona, serialul „Linia Onedin” într-o cămăruţă de 
2 pe 3 m, cu pereţii tapetaţi cu rafturi de bibliotecă, 
”Profesorul” - eminentul anglist Virgil (Bil) Stanciu, 
„un domn cu care dacă mă vezi la masă, să nu vii… 
nechemat” ....

Intuiam cu nelinişte că fără prezenţa lui 
tonică, fascinantă, viaţa studenţească nu ar mai fi 
avut savoare şi mi-ar fi fost greu să trăiesc în Clujul 
superindustrializat la periferii şi supraaglomerat în 
centru. 

Pe de altă parte eram de păreri contrarii 
referitoare la creaţia literară dar evitam cât puteam orice 
conflict. Iubeam romanul, cu toate imperfecţiunile 
sale stilistice, el - fineţea şi incisivitatea prozei scurte, 
subtilitatea nuvelei de înaltă clasă. Malamud era unul 
din modele sale, în acea perioadă lucra cu acribie la 
traducerea unei povestiri apărute mai târziu în Tribuna. 
Eu îl divinizam pe Nicolae Breban cu „Francisca”, 
„Îngerul de ghips”, citite la Bucureşti... Era modelul 
de scriitor cu personaje şi atmosferă citadină. 

Aşa am ajuns cu lectura din periodicele de 
la B.U. la povestirea din Steaua - „ Racursiu (Studiu 
asupra metodei)” - care m-a bulversat. Până atunci 
toate acele fineţuri de exprimare, atenta construcţie a 
frazei mi se păreau mai degrabă o pedanterie, o inutilă 
complicaţie stilistică, fiind adeptul scrierii torenţiale, 
a viziunii ample etc. etc.

Când am terminat de citit, în sala de lectură 
nu prea aglomerată a Bibliotecii Universitare, 
„Racursiu...” - m-am ridicat tăcut în picioare, fără 
să-mi pese că alţii puteau considera gestul bizar şi 
m-am înclinat în semn de omagiu adus autorului. Era 
terifiantă prin realismul descripţiei, prin amănuntele 
pe care numai cineva care a fost martor ocular la aşa 
ceva le putea aşterne pe hârtie. Nu construite din 
minte, din citite sau auzite de altundeva. Sinuciderea 
unui puber, a unui elev chinuit şi privat de dragostea 
părintească, şi ce se petrece după, în ordine inversă, 
ca o schiţă în...(racursiu) începând cu momentul 
coborârii din ştreang şi terminând cu ceea ce poate a 
dus ... la gestul funest.

După un an, în care s-au întâmplat şi altele 
- a fost bolnav, un ulcer rebel, care l-a trimis pentru 
două săptămâni la spital - l-am vizitat acolo, pe 
strada Clinicilor, nu puteam trăi fără ca la două trei 
zile să-l întâlnesc, să-l ascult, deşi de cele mai multe 
ori eram împotriva a tot ce-mi spunea, ce-mi descria, 
ce mă învăţa; mi-a dăruit câteva dactilograme. Asta 
pentru că eram atras de felul în care scria cu o grafie 

impecabilă în carnetele sale - Block-notes- Şoimul, 
cu pătrăţele – câte un grup de cuvinte, o expresie pe 
care apoi o adăuga altei notaţii şi aşa până luau naştere 
fraze mai scurte sau mai lungi, arborescente, pe care le 
transcria pe alte file, mototolindu-le în mici cocoloaşe 
şi aruncându-le pe primele, epuizate. Căutam să le 
recuperez, ceream să mi le dea să le duc la coşul de 
gunoi, dar nu mă înduram să le arunc, chiar dacă el 
protesta. 

Am fost martor la citirea şi rescrierea unor 
fragmente pe care aveam să le regăsesc treizeci de ani 
mai târziu în „Ploile Amare” foarte puţin modificate. 
Am fost martor la sosirea şpaltului de la Bucureşti 
a volumului de debut, Aripa grifonului, în toamna 
anului 1980, tipărit la Cartea Românească, cea mai 
prestigioasă editură a României socialiste. Am cerut 
voie să iau teancul de foi tipărite pe o singură faţă pe 
braţe şi l-am purtat, fericit, ca pe un prunc nou născut, 
prin centrul Clujului. 

Pe atunci, în anii ’70- ’80, să publici într-o 
revistă literară era ceva deosebit iar să-ţi apară o 
carte la o editură - un eveniment cvasi istoric. Erai 
practic definitiv consacrat printre prieteni şi colegii de 
cafenea şi de pe stradă. 

Aripa grifonului a fost cea mai reuşită 
apariţie editorială în Clujul acelor ani. Şi acum, după 
trei decenii şi jumătate, conţinutul volumului, coperta, 
tiparul impecabil executat pe coli veline, impun...

Dactilograma acestei scurte dar consistente 
nuvele, Lupul, scrisă la 22 de ani (28 de pagini cu 
infim de puţine greşeli, practic fără corecturi), mi-a 
fost dăruită în toamna anului 1978, şi nu ştiu să fi fost 
publicată undeva, şi nici nu am avut curajul să o citesc 
cu de-amănuntul, pentru că subiectul povestit de Vlad 
mi s-a părut... atroce. Mi-a relatat-o pas cu pas şi peste 
40 de ani aproape, citind cu sufletul la gură, ultimul 
roman, apărut postum, Omul de la fereastră, am simţit 
că într-un fel are acelaşi final, în care eroul principal 
dispare în... neant, în nuvelă devorat de lupi, în roman 
devorat de un sistem la fel de feroce, dar infinit mai 
pervers, fără practic putinţă de scăpare. 

    Cătălin ŞUŞU 



6 inedit

Lupul

I

Locul era numit de oamenii din sat Sub Cer şi casa 
de aici, ridicată acum douăzeci de ani şi mai bine de un 
moşier şchiop, bărbos şi cam excentric, stingheră, chiar la 
marginea pădurii, era cu totul înzăpezită; acoperişul zăcea 
sub zăpadă înăbuşit şi greoi, prăbuşit într-o rînă, nu ieşea 
nici o şipcă, nici o ţiglă de sub zăpada groasă, în pod se 
cernuse zăpadă în vînt şi era scoasă de acolo cîteodată, 
răsucită peste acoperiş sau bătută în jos acoperind fereastra 
şi de multe ori uşa, ţi-o bătea în faţă de-ţi frigea obrazul 
şi-ţi intra după guler. Oamenii erau cinci şi păreau mulţi, 
veniţi aici de vreo trei zile cu un camion vechi cu prelată 
care a patinat mereu după ce a părăsit şoseaua şi i-a lăsat 
în sat ca să stea de vorbă cu conducerea cooperativei; i-au 
găsit pe toţi pe la casele lor, au stat de vorbă şi apoi au 
urcat încoace pe jos, unul după altul, făcînd cărare prin 
zăpadă. A venit cu ei pînă aici un flăcău din sat, singurul 
care avea puşcă de vînătoare, de asta a considerat că e 
firesc să vină el, unul înalt şi încovoiat sub propria lui 
înălţime şi care n-a tăcut tot drumul, oprindu-se mereu din 
mers cînd începea să vorbească. Li s-a spus că în zilele 
care vin urma să treacă şi pădurarul dus acum prin satele 
vecine, ocupat cu împărţitul lemnelor, oricum nu ştiau că 
vor sosi acum şi de aceea i-au găsit nepregătiţi.

Zăpada moale şi pufoasă îmbrăţişa cizma, 
legându-se de ea, pasul nu se termina şi din cauza asta 
aveai impresia că propriul mers ţi-e fără vigoare şi obosit.

– De ce aţi făcut grajdurile chiar aici, întrebă 
Moraru, cînd se puteau face mai aproape de sat?

– Nu-s chiar departe de sat, doar că sînt de partea 
aceasta a dealului, care e pustie acum. Cîndva erau şi 
în partea aceasta case. Şi apoi aici au fost şi saivanele 
contelui.

– Dar probabil că el se împăca mai bine cu lupii, 
mormăi Moraru. O fi avut metodele lui de a trata cu ei.

Flăcăul crezu că trebuie să rîdă şi rîse tare uitîndu-
se pe rînd la toţi, apoi le arătă cu mîna casa încă destul de 
departe, chiar la marginea pădurii.

Le-a trebuit o zi întreagă pînă s-o aranjeze 
oarecum, dar nici atunci nu părea deloc locuită sau că 
urmează să fie locuită; stătuse multă vreme pustie şi părea 
c-ar fi trebuit să faci foc cu săptămîni înainte ca să nu 
mai fie frig. Casele acestea rămase multă vreme goale 
arată parcă toate la fel, în primii ani îşi schimbă brusc 
înfăţişarea, apoi din ce în ce mai puţin, parcă ar fi ajuns la 
o esenţă a lor pe care vor să şi-o păstreze.

Scaunele erau făcute acum din butuci groşi de 
gorun cu scoarţă încă, tăiaţi cu fierăstrăul, prinşi cu trei 
picioare de carpen luate sus din două părţi cu securea, 
apoi bătute în cuie, în timp ce oamenii veniţi din sat sau 
de la saivan, trei acum, priveau sau, mai rar, puneau şi ei 
mîna nehotărîţi, apoi picioarele tăiate drept cu fierăstrăul 
şi cioturile rase şi ele cu securea. Paturile, la fel, făcute 
atunci pe loc din lemne lungi de brad nedate la rindea 
şi neajustate din secure, ca să mai poată fi folosite după 
aceea, scînduri prinse pe dedesubt în chingi de carpen şi 

cu multe cuie, toate în şir şi despărţite prin scîndură de 
brad, umplute apoi cu fîn adus cu sania de la saivan şi 
aruncate păturile vechi adunate din sat, cîte trei la fiecare. 
Masa şi soba au trebuit doar aşezate, soba curăţată de 
cenuşa veche, apoi au bătut cuie mai lungi în pereţi pentru 
felinar, pentru arme şi hainele groase; şi astfel în două ore 
şi jumătate totul era aproape gata, afară doi tăiau lemne de 
foc şi le cărau în casă, înălţîndu-le lîngă perete, şi jos sub 
uşă era o blană de oaie cu leţ cu cuie să oprească frigul; 
Barbu tăie pe urmă o poliţă, îndoi cuie şi-i făcu torţi, o 
prinse în peretele din spate, aşeză pe ea conserve, sticle, 
vaselina şi cutiile cu cartuşe departe de foc. Moraru scotea 
de sub patul lui cutii cu cremă şi perii pentru cizme.

Barbu, cu cicatricea lui la urechea stîngă, cicatrice 
albă şi ramificată care ţi-l înstrăina şi-ţi atrăgea atenţia în 
acelaşi timp, ţi-l făcea aproape suspect, dar şi demn de 
invidiat pentru ce avea ascuns în liniştea lui, avea părul 
cărunt la tîmple şi faţa măslinie încreţită la colţurile 
buzelor şi ochilor, ca într-un efort continuu, şi poate 
de aceea părea mereu ursuz şi încruntat; şi pentru că 
nu scotea mai mult de treizeci de cuvinte pe zi. Cînd îl 
vedeai lucrînd tăcut şi îndemînatic, cu mîini mari şi 
noduroase, fără să poarte niciodată mănuşi cum purtau 
ceilalţi, înnodînd sfori şi încercîndu-le puterea, cioplind 
bucăţi de carpen cu toporul care părea mic în mîinile lui şi 
bătînd cuie cu muchea aceluiaşi topor, ţi se părea, nu ştiu 
de ce, lipsit de speranţă şi de optimism, mai ales că acel 
gest al lui cu care scotea ţigările, apoi cutia de chibrituri, 
gesturile lui erau totale şi se învăluia în primul fum, ca 
apoi să bată mai departe cuie.

– Afară, la douăzeci de paşi în pădure, trebuie să 
fie un izvor, vara sigur este, numai să nu-l fi îngropat acum 
zăpada, spuse lunganul schimbându-şi cureaua slinoasă 
a armei de pe un umăr pe celălalt. Aproape că uitaseră 
de el. Desigur, era bine că exista un izvor pe aproape, 
altfel nici nu se cunoştea că ar fi existat undeva lîngă 
casă cîndva fîntînă. Pe o astfel de vreme orizont nu aveai 
nici măcar în jos, dealurile intrau unul în altul ca solzii şi 
probabil culmile lor străluceau cînd era soare şi nici satul 
nu putea fi departe, cu toate că nu se vedea, doar dacă 
te depărtai de casă, la stânga, atunci vedeai cîţiva copaci 
ieşind cenuşii şi rari de după o poală de deal. În spate era 
pădurea, ridicîndu-se înaintea privirii cînd te întorceai şi 
nu foşnea cînd era vînt, cum ar fi făcut toamna, ci mai 
degrabă scotea un fel de şuierat înfundat, care creştea cu 
cît te apropiai şi apoi continua pînă cînd vîntul se fărîmiţa 
printre ramuri subţiri la zece paşi în interior.

Saivanele erau singurele puncte pe care ţi se oprea 
privirea, de acolo pînă aici nu răzbătea nici un zgomot, de 
parcă ei ar fi trebuit să păzească nişte saivane goale de cînd 
a venit iarna, şirele de paie şi de fîn cu totul înzăpezite nu 
se vedeau decît dacă te uitai atent, dar de cînd ninsoarea 
s-a înteţit şi asta era în zadar.

Prima zi într-un astfel de loc este o zi de relaxare, 
la fel poate şi a doua, zile în care timpul măsurat încetează 
de-a mai fi o dimensiune absolut necesară, orice obicei 
poate fi abandonat, dacă doreşti, şi parcă el însuşi se cere 
a fi abandonat, şi toate acestea pot părea o binefacere, 
dar după a treia zi, şi poate este prea curînd, toate devin 
aşteptare, îţi dai perfect de bine seama că nu sînt altceva 
decît aşteptare, te uiţi în jos sau spre pădure ca să vezi 
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ceva, iar timpul începe să fie simţit tocmai prin această 
aşteptare, parcă ai simţi nu trecerea lui, ci mai mult decît 
atît, nevoia lui pe care niciodată n-o puteam bănui în 
noi. Dar nici nerăbdarea nu-şi avea locul, părea să spună 
liniştea lui Bogdan. Din faţa uşii, imediat ce ai ieşit afară, 
căutai să găseşti linia dealului undeva în pustiul acesta 
alb, şi cînd credeai c-ai reuşit, era doar şuviţa vagă a unui 
nor care nu lăsa mai apoi nici o umbră, şi nici de asta 
nu puteai fi chiar sigur, la un moment dat aveai impresia 
obositoare că privirea trece dincolo de albul acesta, în 
nimic, odată cu senzaţia de ameţeală ce te copleşea pornind 
de pe retină. Dimineaţa se făcea ziuă încet, ningea greu şi 
din cauza asta părea că ziua abia poate răzbate, noaptea 
nu vedeai fulgii, doar îi simţeai în căderea lor iute cum 
te năpădesc furioşi, cînd te întorceai de la saivane spre 
dimineaţă cu faţa la vînt, nu puteai să respiri şi trebuia să 
ţii ochii închişi, cu pleoapele năpădite de zăpadă ca de un 
roi şi, deşi era trecut de ora şase, nu se vedea încă nici un 
semn că ziua ar avea de gînd să vină, soseai pînă la casă 
tot prin întuneric şi cu grijă să nu pierzi drumul în zăpadă, 
apoi te culcai, cel de lîngă tine se trezea de obicei şi, pînă 
să se facă cu adevărat ziuă, mai era cam o jumătate de oră 
şi te culcai prin întuneric, lumina venind brusc parcă exact 
atunci cînd te trezeai la vorbele cu voce tare ale celorlalţi. 
Mîncarea era doar conserve, cîte două pe zi la fiecare, 
pîine, lapte, cîteodată slănină abia afumată pe vremea 
asta şi chiar ţuică de prune cum se face aici toamna, toate 
trimise din sat odată la trei zile de cele mai multe ori cu 
acelaşi flăcău lungan care venise cu ei să le arate casa în 
prima zi şi care îşi aducea şi acum de fiecare dată puşca 
lui inutilă, neştearsă şi necurăţată de la începutul iernii. 
Plăcerea lui de a veni încoace se lega de plăcerea de-a 
purta puşca în spinare. Cîteodată, cînd nu ningea atît de 
tare, mai împuşcau iepuri pe care Moraru sau Bogdan îi 
jupuiau în spatele casei, agăţaţi, aburind, de un lemn la 
grinda streşinei, ca pe miei, şi de gătit îi gătea tot Moraru, 
lipseau condimentele şi cîteodată ceapa, sau Mareş cînd 
Moraru era dus la saivane şi avea obiceiul să stea acolo 
mai mult decît îi era rîndul, sau era plecat în sat după 
băutură. Atunci Mareş rămînea să taine lemne şi să ţină 
focul, tot timpul lemne mai multe decît era nevoie, tăia 
cu plăcere şi le stivuia lîngă zidul din spate la adăpost de 
viscol, mătura zăpada care era în două ore la loc năpădind 
cărarea proaspăt făcută, curăţa zăpada adunată în geamuri 
şi sub prag de parcă ar fi ţinut cu tot dinadinsul să facă 
acea dărăpănătură sălbăticită să-şi recapete ceva din 
înfăţişarea necunoscută pe care o avuse înainte, dacă asta 
se mai putea, sau măcar să aducă pe dinafară cu o casă 
locuită de oameni, chiar dacă doar pentru două săptămîni. 
Dacă n-ar fi înzăpezit sau dacă ar fi vară, probabil s-ar fi 
urcat să repare acoperişul, să îndrepte grinzile căzute şi să 
astupe găurile. Mergea după apă la izvor şi de fiecare dată, 
fără să-şi poată forma o rutină, descoperea cu greu drumul 
prin zăpada care era din ce în ce mai înaltă cu fiecare zi 
de ninsoare. Apa era rece şi avea gust de zăpadă topită, 
acel gust moale şi oarecum neplăcut ce-ţi mai şovăie o 
clipă în gît după ce ai luat cana de tablă de la gură şi care 
parcă rămase de la un timp în gîtul lor. Venind pe drumul 
paşilor săi înapoi spre casă, deja vedea cum urmele se 
şterg sub ninsoare, parcă s-ar topi, şi cînd ajungea aproape 
de prag nu le mai vedea deloc, erau cu totul năpădite, şi 

apoi înăuntru multă vreme simţea că-i e frig, chiar acolo 
în vecinătatea sobei fierbinţi. Afară simţea frigul cum 
încearcă să ajungă spre şira spinării, sus, iar acum cu greu 
vroia să se retragă din faţa căldurii care-i biciuia pielea.

Moraru şi Barbu intrau uzi de zăpadă şi se scuturau 
întotdeauna pe podea lîngă uşă, zăpada rămînea multă 
vreme acolo, călcată şi netopită, apoi, de obicei la cîteva 
minute, deschizînd din nou uşa şi lăsînd frigul înăuntru, 
soseau Bogdan şi Vlad, mereu împreună, unul morocănos 
şi celălalt veşnic complicînd lucrurile, încurcîndu-se în 
ele mereu, cu ochii înlăcrimaţi şi privirea nesigură, căci 
se încăpăţîna să nu-şi poarte ochelarii afară, să-i scoată 
din buzunar abia cînd păşea înăuntru şi lăsa puşca din 
mînă rezemînd-o de perete cu ţeava care aburea în sus. De 
aceea ţi se părea de fiecare dată că nu-l recunoşti pînă cînd 
nu se dezbrăca de cojoc, după aceea îşi scotea mănuşile 
şi îşi punea ochelarii, luîndu-şi atunci poziţia lui firească, 
aplecîndu-se un pic de spinare, parcă devenind brusc el 
însuşi. Bogdan, masiv şi greoi, era cel mai în vîrstă dintre 
toţi şi asta se cunoştea, cu barba aspră şi galbenă părea 
veşnic nebărbierit, se mişca stîngaci oriunde era încît îţi 
dădea senzaţia că locul e prea strîmt pentru doi, părea 
întotdeauna nemulţumit de prezenţa celuilalt. Se îmbrăca 
gros, cu canadiană veche îmblănită, roasă şi încreţită la 
mîneci, şi mănuşi de piele, cea dreaptă cu trei degete, 
iar în picioare cizme de piele, şi aşa îmbrăcat părea la 
fel de incomod afară în cîmp ca şi înăuntru, nu-l vedeai 
niciodată grăbindu-se, şi căciula rusească de blană făcea 
să-ţi pară şi faţa lui aspră la fel de imobilă, ochii albaştri 
erau singurii care se încreţeau atunci cînd ceilalţi rîdeau. 
Vlad mergea cu el, se grăbea să-l ajungă atunci cînd îl 
vedea pregătindu-se, lăsa totul baltă şi mergea cu el, de 
multe ori îmbrăcînd doar o mînecă de la cojoc, căciula în 
mînă, te mirai cum întotdeauna tolerat.

Aşteptaţi de atîtea zile, lupii nu veneau parcă 
tocmai de aceea, şi în toate aceste zile zăpada continua să 
cadă mereu, acum mai măruntă şi mai deasă, seara venea 
şi ea de fiecare dată parcă aşa cernută des, fulgii deveneau 
cenuşii şi în cîteva minute se făcea întuneric, pădurea se 
vedea mai neagră şi parcă mai aproape şi apoi nu se mai 
vedea, pădurea aceasta care fusese mai mare cîndva şi 
lupii probabil mai mulţi. Noaptea învăluia totul şi doar 
zăpada o mai simţeai continuînd să cadă înecăcioasă şi 
neobosită.

Nu se vedea nici urmă de lup de la ultima lor 
venire cînd au sfîşiat, după spusele celor de aici, vreo 
şapte oi, de altfel zăpada le-ar fi acoperit imediat şi tot 
nu s-ar fi văzut pe dimineaţă, nu se mai aude nici lătrat 
de cîini, şi după cîteva zile de pîndă la saivan, înveliţi în 
pături şi fîn, măcar aici era mai cald de la respiraţia oilor 
cărora le place să se înghesuie una în alta, şi de nopţi cu 
somn dormit îmbrăcaţi, dacă te puteai obişnui cu mirosul 
de oaie pe care ciobanii nu-l mai simţeau de-o viaţă, toate 
acestea păreau inutile şi numai încăpăţînarea lui Moraru 
sau tăcerea lui Bogdan, legate parcă una de alta, mai 
păreau aceleaşi. Moraru chiar îşi lua cîinele cu el, un lup 
roşcat care nu lătra niciodată, şi ieşea dimineaţa singur să 
împuşte iepuri, deşi ştia cît poate fi asta de riscant, gestul 
avea ceva de provocare, poate de aceea că prea mult 
aşteptase, şi după ce ninsoarea s-a oprit se întorcea în 
fiecare dimineaţă cu un iepure ţinut de picioarele dinapoi 
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şi care ajungea cu urechile pînă în pămînt sub privirea 
impasibilă a cîinelui lup.

– Unde naiba-i găseşti pe zăpada asta? îl întreba 
Mareş.

Mareş îl întîlnise pe Moraru prima dată la 
Asociaţie, el era acolo cînd a intrat acesta şi l-a măsurat 
făţiş din cap pînă în picioare, prea tînăr şi prea fercheş, 
se gîndea probabil, şi cine ştie de ce vroia să vină, poate 
pur şi simplu se plictisea, apoi puse mîna pe armă şi o 
cîntări cu privire de expert: vreo moştenire de familie? 
Da. Părea mulţumit că ghicise sau că poate din politeţe 
fusese aprobat, şi asta înseamnă ceva. Mai spuse: n-o să 
fie uşor, lupii nu sînt iepuri, şi se citea un oarecare dispreţ 
în vocea lui, dar funcţionarul se grăbi imediat să intervină 
ieşind de după ghişeu – cel mai bun trăgător, tocmai de 
aceea îl trimitem cu voi, nu de altceva –, dar Moraru îl 
privea făţiş, a primit coţofana asta un bacşiş gras, apoi 
se întoarse spre tînăr şi-i spuse oarecum camaradereşte: 
o astfel de armă loveşte singură, şi pe urmă nimeni nu i-a 
mai dat nici un fel de importanţă pînă la sosirea aici.

Acum Moraru mergea cu cîinele la doi paşi 
înaintea lui şi Mareş îl urma călcînd pe urmele lăsate 
în zăpada curată cu urme încrustate de păsări din loc în 
loc sau încreţituri lăsate de vînt şi încerca să audă tot 
ce-i spune aşa cum vorbea în faţa lui fără să se întoarcă, 
aproape fără să-i pese dacă Mareş l-aude. Vorbea despre 
lupi, era prima dată cînd erau singuri împreună şi auzi că 
îl întreabă dacă a mai vînat vreodată lupi.

– Nu. Am mai văzut lupi cînd eram mic acasă. Nu 
i-am uitat. Era şi unul împuşcat, tras apoi cu sania în curte 
la pădurar, cu blana plină de zăpadă şi îngheţat, şi noi am 
fugit de la şcoală să-l vedem şi să-l pipăim. Are capul 
mai mare decît cîinele, ochii mai depărtaţi şi botul ceva 
mai lung. E ca şi cîinele dumitale, dar mai mare, slab, cu 
abdomenul supt şi picioarele mai lungi.

Cîinele, simţindu-se privit, se apropie mişcînd 
coada. Moraru rîse:

– Mda! Nu trăieşte mult timp în acelaşi loc, 
rătăceşte mai degrabă şi pleacă dintr-o regiune zile sau 
săptămâni întregi pentru a se întoarce înapoi în cele din 
urmă, nici eu nu ştiu de ce, la vechiul loc de trai. Vara 
umblă în grupuri de doi-trei, dar cel mai des umblă singuri. 
Atunci se hrăneşte cu animale mici pe care le pîndeşte cu 
răbdare şi nu ocoleşte nici hrana vegetală.

– Iarbă şi mere pădureţe, rîse şi Mareş. Iarna însă 
e cu totul altul.

– Chiar aşa. Haita întotdeauna e periculoasă 
şi chiar dacă numărul de lupi morţi e mare de obicei, 
ea rămîne învingătoare. Aici nu sînt mulţi şi nici prea 
periculoşi şi cînd vorbesc mă gîndesc mai ales la pădurile 
din munţi. Se mănîncă unii pe alţii cînd unii dau semne de 
slăbiciune sau cînd sînt răniţi şi parcurg şaizeci-şaptezeci 
de kilometri pe noapte, de aceea sînt veşnici flămînzi.

– Cînd ies?
– Se arată rar înainte de căderea nopţii.
– Deci ziua n-are rost să-i aşteptăm. De altfel asta 

ştiam, spuse apoi Mareş pe gînduri. Cît pot fi de mari?
– Depinde. Pot avea peste un metru şi optzeci, cu 

coada, şi pot fi de aproape un metru la greabăn, iar de greu 
aproape cît un om. Lupii bătrîni încărunţesc. Au fost scoşi 
în afara legii de cîţiva ani, prin 1953.

Moraru vorbea sec, cu pauze între propoziţii, şi 
Mareş, care încă se aştepta să audă ceva despre vînătorile 
de lupi la care cel dinaintea lui desigur participase, aşteptă 
un moment, apoi întrebă:

– Ăsta e lupul?
– Da.
Mareş rîse iar săltînd arma pe umăr.
– Vorbeşti despre ei ca Brehm.
Moraru se uita înainte, pădurea se rărea şi se 

vedeau subţiri şi albe culmile dealurilor pe cerul de 
data aceasta mai întunecat, cenuşiu a zăpadă, se vedea 
coborînd spre vale parcă în întîmpinarea altor culmi care 
nu se vedeau. Acum, la ieşirea din pădure, întîlniră iar 
urmele lor de la plecare, se strecurau printr-un desiş de 
aluni şi Moraru tăcea, probabil terminase tot ce avea de 
spus. Mareş se opri şi se uită cu luare aminte la tulpinile 
de alun pe lîngă care trecuseră şi la venire, mlădiţe drepte 
şi cei mai bătrîni răsuciţi în toate chipurile şi-n timp ce-l 
asculta încă în gînd pe Moraru se întreba cum reuşesc 
aceste mlădiţe drepte să se răsucească astfel după ce mai 
cresc. Moraru se întoarse:

- După mine e singura fiară cu care merită să 
te înfrunţi.

Copacii erau cu toţii mai subţiri aici la margine, 
zăpada mai înaltă se ridica în sus pe trunchiurile copacilor 
îngropîndu-i, erau cu scoarţa îngheţată ca sticla pînă la 
jumătate, apoi ajunseră la izvor, care nu se auzea decît 
de la doi paşi şi apoi ieşiră cu totul afară din pădure tot 
pe urmele lor de dimineaţă. Afară din pădure spre cîmpul 
deschis vîntul se simţea dintr-o dată arzător, sunetul 
pădurii se auzea altfel şi în cîteva clipe nu-şi mai simţiră 
pielea obrajilor şi ochii li se umplură de lacrimi. Era atît 
de albă zăpada încît cerul părea aproape negru pe lîngă ea 
şi norii joşi mergeau purtaţi de vînt fără să se destrame şi 
nefiresc de repede încît îţi obosea privirea încercînd să-i 
urmăreşti. Parcă totuşi se răreau şi vîntul se ascuţise în 
ultimele zile.

Zilele următoare, într-o dimineaţă rece, cînd Mareş 
ieşi cu puşca în jur pentru că rămăsese singur, ceilalţi erau 
plecaţi în sat, Bogdan şi Vlad undeva în pădure fără să 
spună la nimeni nimic, se hotărî să treacă şi el mai departe 
urmînd marginea pădurii care urca peste dealul din dreapta 
cu panta mai lină, şi-atunci văzu urme de lup. A rămas să 
le privească şi chiar s-a aplecat într-un genunchi ca să le 
vadă mai bine. Urmele de lup, clare, mari şi apăsate, se 
cunoşteau întipărite în zăpadă şi îngheţate, trebuie să fi 
fost grei, şi se uită înapoi pe unde urcase dinspre casă şi-şi 
văzu urmele înapoi parcă tîrîte, apoi iar întoarse privirea 
spre cele de lup, urme care duceau dinspre pădure spre 
cîmp, la zece paşi erau altele, multe, împletite, primele 
semne ale prezenţei lupului pe care le vedea de la venirea 
lui aici. Desigur, şi ei trebuie să fie aici, pierduţi prin 
pădurea înzăpezită, chiar dacă nu puteau fi văzuţi, umblau 
toată ziua şi toată noaptea, urmele lor fiind aici şi desigur 
nu numai aici, trebuie să împînzească toată pădurea prin 
viroage şi poieni ascunse, zăpada le acoperă numai după 
cîteva ore, iar vor ieşi şi probabil tot pe aici pe unde sînt 
urmele lor acum. A mers în continuare cu gînd să ajungă 
sus pe culmea dealului, dar s-a răzgîndit cînd nu mai avea 
mult şi s-a întors intrînd în pădure. Copacii erau drepţi şi 
subţiri cu scoarţă netedă, cerneau lumina zăbrelind-o pe 
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zăpadă, retina durea ca un op-art pe care nu-l puteai ocoli 
şi trebuia să pătrunzi prin el, gratii albe şi negre, scîrţîit de 
zăpadă şi zgomot sec de frunze strivite se amestecau sub 
talpa cizmei într-un zgomot scurt şi înăbuşit, urmele nu 
se mai cunoşteau în amestecul de alb şi ruginiu, mergînd 
mult pierdeai noţiunea timpului şi spaţiului, orice direcţie 
era cu totul asemănătoare celorlalte şi doar cînd te 
apropiai de marginea pădurii totul căpăta direcţie şi sens, 
totul revenea acolo unde fusese, ca o revenire dintr-o stare 
ciudată şi plăcută provocată de o şovăială aşa cum ţi se 
întîmplă atunci cînd eşti singur. După ce ieşi din pădure, 
privi atent în dreapta şi stînga, ca să recunoască locul şi 
constată că nu se depărtase prea mult, apoi coborî cîţiva 
paşi şi reveni la urmele de lup, le privi iar, aceleaşi, mari 
cît o palmă de copil, împletite şi primejdioase, semne 
ale prezenţei lupului aici la doi paşi de locul în care ei îi 
aşteptau.

Chiar dacă îi aşteptau, acum mai bănuitori, căci 
văzuseră urmele aproape, în zilele următoare lupii n-au 
venit, parcă ar fi ştiut de prezenţa lor acolo, pregătiţi şi 
aşteptînd, mîncînd doar conserve şi slănină, vremea fiind 
din ce în ce mai rece, vîntul spulberînd de-a binelea zăpada, 
încît nu ştiai dacă ninge şi acum sau doar o aduce vîntul 
de pe culmea dealurilor. Vlad chiar pomenea de plecare, 
ce rost ar mai fi avut să mai stea, cînd într-o seară în care 
nici nu se aşteptau lupii au atacat cam cu două ore înainte 
de miezul nopţii. Vlad era singurul plecat la saivane, 
ceilalţi dormeau, Moraru băuse prea mult seara şi ceilalţi 
băuseră şi ei şi jucaseră cărţi pînă aproape cu o oră înainte. 
Cînd a răsunat împuşcătura, au sărit cu toţii, felinarul era 
atîrnat deasupra sobei, dar a trecut mult pînă ca Barbu să-l 
găsească şi să-l poată aprinde, rupînd chibrituri, şi cînd, 
în sfîrşit, s-a făcut lumină, lumină oarbă şi pîlpîitoare, 
toţi se îmbrăcau, Moraru era de mult îmbrăcat şi ţîşni pe 
uşă afară, stîrnind zăpada, apoi Mareş, ţinîndu-şi arma de 
curea şi gîndindu-se dacă a luat cartuşe, în timp ce Barbu 
trecea pe lîngă el mai repede decît îl crezuse în stare.

Spre saivan ardea un foc, haita deja ajungea fugind 
spre pădure, umbre cenuşii şi iuţi pe zăpadă albăstrie, 
urmărită de lătrat schelălăit de cîini şi voci de oameni, 
mai răsună o împuşcătură, Bogdan şi Moraru o luară drept 
peste cîmp înainte lăsînd urme adînci, în timp ce Mareş 
şi Barbu fugeau spre saivan, de unde se auzeau oamenii 
strigînd şi se vedea, acum mai aproape, focul. Era un lup 
rănit. De cîteva ori a căzut, împrăştiind zăpada făinoasă 
de deasupra, şi a făcut un ocol prin faţa oamenilor, vroind 
probabil s-o ia înapoi spre pădure. Fugeau cu greu prin 
zăpada prea înaltă, cizmele se afundau pînă la carîmb 
scîrţîind, şi-i auzeau pe ceilalţi strigînd ca să-l înspăimînte, 
dar ce se simţea de la început era frica în răcnetele lor, toţi 
se strîngeau făcîndu-şi loc în jur să poată să se retragă 
atunci cînd trebuie şi unul punea paie peste cele care cine 
ştie cui îi venise în minte să le aprindă, zarea lor juca pe 
zăpadă, umbrele celor care agitau furci se amestecau ca 
şi răcnetele lor crescînd sau scăzînd după flăcări şi lupul 
căuta s-o ia în partea cealaltă, ferindu-se mai mult de flăcări 
decît de ei. Cîţiva au fugit roată, întregind astfel un cerc şi 
răcnind mereu, agitau furcile, apoi iar se retrăgeau cîţiva 
paşi ca să răcnească şi mai tare. Cineva punea mereu alte 
paie pe foc, scoase din şiră sau aduse din grajd, lumina 
crescu mai puternică şi atunci Mareş l-a văzut pe cel de 

lîngă el cum se repede înainte, un om voinic şi scund cu 
căciulă neagră, şi Barbu l-a lovit cu patul armei în spinare 
de s-a prăbuşit într-o parte, a sărit peste el, a ochit şi a 
tras, apoi, după împuşcătură, s-au mai auzit cîteva strigăte 
împrăştiate, unii continuau să agite furcile încă şi doi îl 
ridicaseră pe cel căzut în zăpadă. Oamenii începeau să 
se apropie şi flacăra scădea din ce în ce mai mult, parcă 
intrînd în zăpadă şi mirosea a paie arse, apoi Barbu, după 
ce s-a uitat în jur de cîteva ori, a luat-o înapoi spre casa de 
lîngă pădure, de unde se apropia şi Vlad, făcînd paşi mari 
în jos pe creastă.

– Altădată să nu mai ieşi după haită cînd eşti 
singur. Stai înăuntru şi tragi de acolo sau din uşă, i-a spus 
el. Cîţi erau?

– Vreo şapte. L-ai omorît?
Barbu dădu din cap.
– Am tras la întîmplare şi din fugă, zise Vlad încă 

gîfîind. Era imposibil să nu nimeresc vreunul.
– Hai înăuntru, l-a chemat Barbu privindu-l cu 

atenţie. În noaptea asta sigur nu mai vin.
N-au venit nici în noaptea aceea şi nici în nopţile 

care au urmat, cînd i-au aşteptat mult mai mult decît de 
obicei, cîte doi la saivan şi ceilalţi treji în casă pînă tîrziu. 
Ciobanii au stat şi ei treji la saivan pe rînd, se vedea acum 
şi aici felinarul clipind legat deasupra şi legănîndu-se, 
dar n-au mai fost treziţi noaptea nici de răcnete, nici de 
focuri trase în aer. Lupul împuşcat l-au dus în sat pe-o 
sanie, a venit lunganul acela cu puşcă după el, şi oamenii 
s-au strîns să-l vadă, copiii puneau mîna pe el, se uitau la 
colţi sau la ochii lui deschişi, trăgeau de părul aspru de pe 
spinare, simţeau mirosul de fiară în nări.

II

Valea asta nu este numai o vale înzăpezită şi 
aproape pustie pe care nici nu mi-o pot închipui altfel 
decît albă, cum ar arăta vara, ci e mai mult o stare de spirit, 
căci altfel n-am căuta mereu cu ochii în jos spre dealurile 
acestea care se închid acolo în zare, parcă ar intra unul în 
celălalt pentru a ne opri aici, este desigur o stare de spirit 
aşa cum este ea cu satul aproape şi totuşi cu momente cînd 
uiţi de el, nici nu-i bănuieşti prezenţa, cu saivanele puse 
aici parcă tocmai la cheremul lupilor şi ciobanii veniţi de 
undeva de pe la Poiana Sibiului şi accentul lor ciudat, cu 
casa asta dărăpănată în care stăm noi şi dormim ca într-un 
fel de iesle în loc de paturi şi ne învelim cu nişte pături 
roase care cred că au fost şi pe cai, mai păstrează şi acum 
iarna pe frig ceva din mirosul dulceag de sudoare de cal, şi 
nici unul nu se grăbeşte, nu pomeneşte de plecare de parcă 
nu am fi venit doar de două zile şi aici am fi putut uita şi 
din ce cauză şi din ce parte am venit, dar nu numai că nu 
pomenesc, dar plecarea pare imposibilă, nu se gîndeşte 
nimeni la ea înainte de următoarea revenire a lupilor.

Vremea parcă încerca să se schimbe, vîntul bătea 
mai tare ca întotdeauna, dar norii se rupseră şi nu se mai 
puteau lega pe mult timp, de mai multe ori era senin ore 
întregi, ca apoi să ningă viscolind cîteodată chiar în timp ce 
soarele strălucea pe cer. După atîtea nopţi şi zile de viscol, 
vîntul astupase cu zăpadă toate denivelările, răzoarele nu 
se mai cunoşteau aproape deloc, ameninţîndu-te parcă 
peste tot sub zăpadă, piciorul intra prin surprindere în 
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troian, jerbe de zăpadă purtată de vînt se răsuceau cu 
eleganţă peste cîmp în timp ce pe alocuri se vedea iarba 
uscată şi aspră pe pămîntul îngheţat sau trestii rupte, şi 
toată înfăţişarea locului părea schimbată acum. Trecuseră 
mai bine de două săptămîni de cînd eram aici, zilele se 
uniseră parcă într-un tot continuu şi fluid, dar începeau 
să pară mai lungi de la ultimul atac al lupilor, mîncarea 
era mereu aceeaşi, încît cu greu ţi-ai fi putut imagina alta, 
slănină şi conserve cu pîine din sat în care aici puneau 
şi făină de mălai, ciobanii treceau din ce în ce mai des 
pe la noi, vorbind despre una şi alta, rostind cuvintele 
cu accentul lor de pe la Sibiu şi fără să mai pomenească 
acum atît de des ca înainte despre lupi, scoţînd de sub 
bundă, pe care nu şi-o scoteau nici înăuntru, cîte-o sticlă 
de ţuică tare şi limpede de prune, dar cel mai des stăteam 
singuri şi nu ne culcam pînă noaptea tîrziu, aşteptînd şi 
acum să auzim lătrături speriate de cîini şi împuşcături 
dinspre saivane.

Vlad avu într-una din aceste seri o ieşire, era 
aproape isteric, în timp ce toţi ceilalţi tăceau şi-şi vedeau 
de treburi sau tăceau şi-i aruncau cîte-o privire, striga şi 
zicea să sîntem nebuni cu toţii sau aproape nebuni, ieşise 
afară şi nu văzuse nimic, îi intrase zăpada în ochi înainte 
de-a vedea ceva, înainte de-a deosebi cîmp de cer, şi acum 
ne întreba dacă ştim bine de cîtă vreme sîntem aici şi ce 
rost are, şi dacă ştim bine unde sîntem şi cîţi kilometri 
sînt pînă la şosea, şi toate acestea vrînd parcă să spună ce 
vrem de la el, ce avem cu el, de ce-l ţinem aici. Bogdan 
l-a întrebat, jucînd mai departe cărţi, dacă vrea cumva să 
plece de aici şi vrea să plece chiar acum imediat, şi acestea 
nu conţineau nici o ameninţare, era o simplă întrebare la 
care s-a înfuriat şi a răspuns că să nu se creadă că nu ştie 
ce-am gîndit cînd l-am adus aici, ne-a fost silă de ce îndura 
el acasă şi la slujbă, de situaţia în care ajunsese cu soţia, 
dar oricum prefera asta de douăzeci de ani, de altfel se şi 
obişnuise, şi chiar dacă îl dispreţuiau alţii, n-a fost pus 
pînă acum să se dispreţuiască singur într-un mod cu totul 
absurd şi inutil, cum i se părea lui toată treaba aceasta.

Poate se aştepta să-l contrazică vreunul sau chiar 
de aceea vorbea şi poate ca să ne facă să ne simţim vinovaţi 
de ceva, asta poate să dea o iluzie de superioritate unora 
sau măcar de stăpînire de sine şi de egalitate cu ceilalţi. 
Apoi se întoarse spre Bogdan şi Barbu şi vorbi parcă 
numai pentru ei doi, dar înţelegînd prin ei pe noi toţi, le 
spunea că are şi el avantajele lui, de care e conştient, şi 
pe care ei, adică Bogdan şi Barbu, spre care privea, şi 
prin asta înţelegîndu-ne pe noi toţi, de parcă ei ar fi fost o 
chintesenţă a noastră a celorlalţi, pe care nu le putem avea 
nicicum, le ignorăm, dar nu sîntem conştienţi de toate 
acestea, spre norocul nostru. El observase şi singur că 
într-adevăr eram o adunătură de oameni desperecheaţi şi 
după el venisem aici atraşi de dracu ştie ce, căutînd parcă 
ceva, armele noastre erau vechi şi neînşelătoare, acasă nu 
lăsa nimeni familie şi nici nu se vedea la careva că ar avea 
de gînd să plece.

Pe mine toate aceste vorbe mă deranjau, trebuiau 
oprite, şi probabil şi pe ceilalţi, deşi nu spunea nimeni o 
vorbă. Pentru el eram ca şi lupii pentru care venisem aici 
şi nici nu ştiam cît de mult semănăm cu ei, cît de mult 
căutam puterea lor pe care n-o puteam avea, eram şi noi 
imperfecţi chiar acolo unde ne-am fi vrut integri. Invidiam 

lupul în ce avea el mai integru, şi noi stăteam şi ne uitam 
la el fără să spunem nimic, dar uitîndu-ne la el de data 
aceasta, spunea că trece peste noi un suflu de sălbatici ca 
un vînt, un suflu de sălbăticie care pe el îl îngheaţă. N-am 
fi vînători, ci am fi duşmanii lupilor, cei mai mulţi dintre 
noi au mai vînat lupi şi, credea el, ne purtăm aşa cum 
duşmanii noştri ne obligă, el a văzut şi a înţeles, l-a văzut 
pe Barbu cum l-a lovit pe cel care vroia să dea cu securea 
în lupul de săptămîna trecută, să nu credem că n-a văzut 
cum l-a aruncat într-o parte înjurînd, şi ne acuza parcă 
de complicitate, a tras în lup de la zece paşi omorîndu-l 
ca să nu fie, aşa rănit cum era, ucis cu bîtele şi furcile 
grăjdarilor. Ba omul mai crede şi că i-ar fi salvat viaţa. El 
a înţeles totul, ba chiar l-a invidiat pe Barbu, pentru că a 
mai văzut oameni care admirau şi în acelaşi timp invidiau, 
căci este o admiraţie care este pe jumătate invidie, cîinii-
lupi frumoşi, cum era cel al lui Moraru, cel care a fugit 
cu lupii, deşi îl credem mort, sau invidiind puternicele şi 
liniştitele animale din cuştile menajeriilor sau chiar şerpii 
pe care-i simţeau apropiaţi de o perfecţiune telurică a 
răului, dar ce anume poate avea omul pentru ele şi de ce? 
Nu că am fi vinovaţi de aşa ceva sau am face-o deliberat, 
nu ne credea el în stare chiar de asta, dar de undeva din 
noi viaţa e mai puternică decît voinţa spiritului, pe Barbu 
l-a făcut să lovească un om care vroia să omoare un lup 
cum nu se cade şi „cavalerismul” acesta e cea mai bună 
dovadă că este şi adevăr în cele ce spune. Apoi s-a legat de 
mine şi fără ca măcar să mă privească spunea: „cu Rareş 
e altceva, lui i-e frică de ei şi îi admiră, acesta este curajul 
lui despre care vorbiţi atîta”, şi nu ştiam ce să fac, să sar 
de la locul meu, dar nimeni nu se uita la mine şi-atunci 
nu m-am uitat nici eu la el şi am rămas mai departe acolo 
unde eram.

Deja obosise vorbind şi i se înroşiseră ochii şi nu 
se mişca de lîngă uşă, mai ţinea mîna pe uşcior, luînd 
parcă putere din el şi uitîndu-se la Bogdan şi Barbu şi în 
sinea lui văzîndu-ne pe noi toţi şi cînd Moraru îi întinse 
sticla, simţeam mirosul puternic de alcool pînă la mine, o 
luă parcă fără s-o vadă, el care nu băuse pînă acum, şi o 
duse la gură, apoi tuşi şi se înecă şi-i dădură lacrimile şi se 
lăsă pe scaun, apoi se retrase şi nu l-am mai auzit scoţînd 
o vorbă toată seara, poate-i părea rău de toate acestea sau 
poate mai continua cine ştie ce în gînd şi nu mai arunca o 
privire nimănui de-acolo din patul lui înalt.

Moraru băuse şi el prea mult în seara aceea, mai 
ales după ce Vlad s-a culcat, se mişca lipsit de siguranţă, 
se aşeza greoi pe scaunul care nu era destul de sigur 
pentru lipsa lui de control, vorbea cu greu, înecîndu-şi 
cuvintele în salivă, parcă dinţii ar fi fost o piedică pentru 
cuvintele pe care se străduia să le rostească mai departe. 
Părea acum că dintr-o dată devenise şi el posac şi greoi ca 
Barbu sau Bogdan, deşi se străduia mereu să vorbească, 
îşi urmărea gîndurile cu încăpăţînare şi o cută i se adîncise 
între sprîncene în timp ce încerca cu briceagul ţinut în 
mîna stîngă, mîna cu care trăgea şi cu puşca, să amestece 
conţinutul unei cutii de conservă de porc pe colţul lui de 
sobă. Ceilalţi, roată pe lîngă masă, îşi vedeau de jocul lor 
de cărţi mai departe şi de discuţii în timp ce el a mîncat 
în tăcere şi lovind cutia de tablă, apoi l-am văzut cum s-a 
mişcat spre patul lui, nesigur, cum s-a băgat sub pături 
după ce şi-a dat jos cu greu cizmele, cu cizmele au cele 
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mai multe probleme bărbaţii după ce beau, s-a dezbrăcat 
în bluză doar şi s-a culcat întorcîndu-se cu spatele spre 
lumină în timp ce păturile i-au alunecat deja de pe umeri 
şi a rămas aşa nemişcat fără să poţi spune dacă doarme 
sau nu. Dimineaţa îl voi vedea cum îi tremură mîna pe 
puşcă, şi cu toate acestea greşea ţinta rar, el era acela care 
venea cel mai des cu iepuri pentru masă, împuşcaţi nu o 
dată cu gloanţe pentru lup, cum i se usucă buzele însetate 
de frig şi cum n-o să scoată o vorbă pînă cînd ne vom 
întoarce şi eu voi pune cafeaua din cicoare să fiarbă şi o 
voi turna în căni de tinichea şi cutii de conservă tăiate.

Cercul strălucitor de lumină din jurul felinarului 
mai degrabă îţi ia privirea încît abia poţi vedea chipurile 
celor din jurul lui, chipuri cu care abia începi să te 
obişnuieşti şi umbrele joacă prin încăpere cu fiecare 
mişcare a celor patru bărbaţi, un braţ mişcat, capul aplecat 
peste o cartuşieră sau peste o cutie de conservă încălzită 
întunecă o jumătate de perete, ascunde privirii pe rînd 
tencuiala căzută şi cărămida dezvelită, lemn înnegrit de 
grinzi şi forme bizare de igrasie. În astfel de momente, 
cînd stai aşa prea mult privind spre un tavan de scînduri 
pînă la care lumina felinarului nu poate ajunge, sau te uiţi 
pe geam şi nu vezi dincolo de el nimic, îţi aminteşti de 
acele nopţi lungi în tren, cînd nu poţi dormi şi te uiţi în 
întuneric ghicind după aerul nopţii din ce în ce mai rece 
că se apropie munţii.

Să stai să asculţi ce vorbesc, să nu auzi întotdeauna 
ce anume vorbesc, ci doar voci şi zgomote, şi era între 
noi acel moment cînd bărbaţii încep să-şi vorbească 
spunîndu-şi pe nume, pentru că nu au de lucru împreună 
şi încearcă să învingă politeţea care pentru ei înseamnă 
şi stînjeneală, şi vorbesc despre mai multe, despre femei, 
Bogdan tocmai spune că femeia are perioade şi vîrste 
anume pentru dragoste pe care trebuie să le cunoşti, şi 
apoi despre altele, despre ierni şi lupi, despre băutură, 
apoi peste toate acestea trec ca peste nişte lucruri bune 
doar de discutat.

Mă întorc spre felinar şi simt că trebuie să închid 
ochii pentru cîteva clipe iar din cauza luminii lui şi mă 
simt astfel de parcă n-aş mai avea nevoie de nimic şi nu 
numai acum, ci chiar şi de aici înainte, omul are poate 
ceva ce nici dragoste, nici prietenie nu poate acoperi, nici 
inteligenţa, nici lipsa ei, amintirile nu-i ajung celui care 
trăieşte din amintiri, după cum nici visurile celui care se 
hrăneşte cu visuri şi cîteodată sînt momente cînd totul 
pare firesc aşa cum este, momente ca acesta, venite pe 
nepregătite şi de puţine ori.

Felinarul se mişcă orbindu-mă iar şi a trebuit să-
mi iau ochii de la el şi cred că ar fi vremea să dorm măcar 
cîteva ore, căci simt oboseala sub pleoape ca nisipul.

Undeva spre saivane se auzea lătrat de cîini şi 
Bogdan înălţă atent capul, acoperind iar zarea felinarului, 
şi ei au vedenii pe o astfel de vreme şi lătratul lor sporadic 
şi răzleţ pare mai degrabă liniştitor şi ajunge pînă aici 
purtat de vînt printre scîndurile acoperişului care, cu 
siguranţă, nu mai pot să ţină două ierni ca asta, latră şi 
ei la vîrtejurile de zăpadă care se văd alergînd negre spre 
marginea pădurii şi care erau frica mea de copil cînd 
ieşeam noaptea afară.

– N-are nici unul de unde şti că dincolo de pădure, 
în valea cealaltă, e satul meu, că acolo mai sînt cîţiva 
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oameni care poate m-ar recunoaşte şi acum, dar n-o să 
le dau ocazia asta, şi nu numai atît, dar mi-aduc aminte 
că odată am trecut chiar pe aici rătăcit prea departe 
prin pădure şi-mi amintesc prunele verzi cu care mi-am 
strepezit dinţii şi mi-am minţit foamea, pe atunci mai erau 
doi-trei pruni pe jumătate sălbatici şi aproape uscaţi care 
făcuseră cîteva prune mici şi tari, toate numai sîmbure.

Simţi mirosul fînului în paturi şi-l simţi şi prin 
somnul cel mai greu, aşa cum simţi frigul de afară 
strecurîndu-se pe sub uşă şi pe lîngă geamuri, mai 
puternic atunci cînd bate vîntul, şi asta imediat ce focul 
din sobă începe să mocnească, şi atunci mă scol şi aleg 
cîteva lemne, văd cum le biruie focul unul după altul 
şi stau acolo şi poate că aş ieşi măcar pînă la izvor, nu-
ţi simţi întotdeauna precis imboldurile, şi în jur nu văd 
nimic, doar jarul îmi sclipeşte în ochi, şi nu simţi vremea 
că ar trece în vreun sens, nu-i simţi pulsul.

Moraru se învîrtea prin somn şi respira adînc, rare 
momente cînd nu simţi că trece timpul şi de multe ori 
trebuie să te ridici din somn ca să le prinzi, şi viaţa noastră 
trece astfel parcă independentă de noi, vie şi sălbatică, şi 
ne întîlnim cu ea în momente rare pe care le percepem 
ca pe nişte prevestiri şi pe care le simţim că ard ca jarul 
atunci cînd nu mai are nevoie de lemne, şi Moraru iar se 
răsuci scăldat în somnul lui ca într-o sălbăticire.

Viscolul cîteodată se sfîrşeşte pe nesimţite şi apoi 
se naşte iar în jurul acoperişului şi pereţilor şi dacă atunci 
te culci îl simţi multă vreme mai tare sau mai slab odată cu 
somnul strîns sub gene, somn sănătos cu patul tare şi aerul 
niciodată destul de încălzit, încît dimineaţa te trezeşti în 
frig, suflarea abureşte şi patul devine prea strîmt, păturile 
aspre prea scurte şi subţiri.

Cîmpul înzăpezit şi cerul se amestecă albăstrii la 
ora aceasta şi frigul e ascuţit ca un brici, părul se acoperă 
cu brumă, cizmele scîrţîie şi zăpada e făinoasă din cauza 
frigului şi tot din cauza lui vîntul nu mai bate şi uşa scîrţîie 
şi oţelul puştii frige, şi la ora aceasta încă mai aşteptăm 
să auzim lătrături înspăimîntate, să auzim împuşcătura 
care să ne vestească lupii sosiţi în preajmă şi atunci cînd 
zăpada e albă şi vîntul începe să bată şi ochii să te doară şi 
să lăcrimeze de lumină, ziua e demult zi pentru noi.

III

De trei zile era rece şi senin, norii au trecut cu totul 
pînă la urmă, frigul intra în toate, impregna toate senzaţiile 
tale, se alipea lor imposibil de separat, albastrului de sticlă 
de deasupra dealurilor şi pădurii care mai apoi devenea 
albastru curat deasupra capului, în deplinătatea înălţimii 
lui, scîrţîitului zăpezii sub cizme şi albului nemăsurat, uşii 
care scîrţîie şi ea şi aburilor care năvăleau înăuntru cînd 
o deschideai, chiar şi zgomotul gemut de fierăstrău cînd 
tăiai lemne, îngheţate şi înzăpezite şi acestea. Bogdan, 
Vlad şi Moraru sosiră la zece şi Moraru rezemînd arma 
de pat şi aruncînd cartuşiera deschisă peste ea îşi frecă 
mîinile îngheţate:

– Deştepţii, şi-au pus grajdurile la douăzeci de paşi 
în pădure şi apoi vin să se plîngă că lupii au intrat nu ştiu 
cînd în saivan şi au sfîşiat şapte oi şi cîinii. Asta aud de 
cînd am venit aici de parcă am putea să le dăm înapoi sau 
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să le găsim prin pădure. Dar la oamenii din sat cîte oi au 
sfîşiat, asta nu ne mai spune nimeni, nu e important.

Abia putea ţine cana de cafea fierbinte între 
palmele îngheţate şi amorţite şi de cîteva zile îi blestema 
mereu pe ciobani, pe oamenii din sat sau, cîteodată, lupii.

– După masă ieşiţi voi, tu cu Barbu, zise el către 
Mareş. Trebuie aşteptaţi acum la oricare ceas al zilei cît 
ţine frigul. Apoi diseară mergem noi sau mai aşteptăm cu 
toţii aici.

Începu să mănînce singur, aşa cum făcea 
întotdeauna fără să se uite în ce moment al zilei era 
sau dacă mai este cineva care vrea să mănînce, mînca 
singur vorbind cu Vlad, care sta singur lîngă el aproape 
întotdeauna să-i asculte toate ocările şi blestemele din 
momentele de furie.

Moraru era mic de statură, cu părul blond mereu 
răvăşit, trecîndu-şi degetele prin el atunci cînd nu mai avea 
ce face altceva, cu vorba serioasă şi gravă întotdeauna, 
dar pe jumătate ironică, chiar şi seriozitatea lui părea o 
formă de ironie, gata întotdeauna să-şi bată joc de oricine, 
chiar şi atunci cînd bea, era cel mai iute din fire şi după 
primul gest îţi dădeai seama ce va urma, simţea nevoia să 
vorbească şi să se mişte, de multe ori atunci cînd îl trezeai 
se scula şi se îmbrăca iute, cu mişcări îndemînatice şi 
precise şi abia apoi întreba ce este, „ce s-a-ntîmplat?” Era 
îmbrăcat în costum verde de vînător de la care nu lipsea 
nimic, bocancii cu ţinte şi ciorapii verzi rulaţi peste ei, doar 
că în loc de pălărie purta căciulă de miel cu pană de sturz 
prinsă în insigna de vînător, îşi purta hainele de vînător 
aşa cum un soldat şi-ar fi purtat uniforma, seara le agăţa 
cu grijă lîngă pat şi-şi lustruia bocancii, iar dimineaţa cînd 
le îmbrăca, îşi încheia şi ultimii nasturi de la bluză şi de 
la haină. El şi Bogdan se cunoşteau cu Vlad dinainte şi-l 
luau întotdeauna cu ei cînd mergeau la pîndă la saivan, 
adică tot a doua seară sau a treia. Dar oricum lupii nu 
veneau, era aproape o săptămînă de cînd haita atacase 
ultima oară, singura dată de la venirea lor, şi ei aşteptau în 
fiecare seară şi chiar dimineaţa devreme, pentru că o dată 
văzuseră urme proaspete pînă la marginea pădurii. Cîinii 
păreau liniştiţi şi nu dădeau semne că lupii ar fi venit în 
vreo noapte mai aproape, dar Moraru îi blestema şi pe ei, 
spunea că de frică nu vor lătra doi ani de aci înainte şi 
în secret simţea lipsa cîinelui său, lupul roşcat, dar tot ce 
spunea era că oare ştie să-şi ţină coada ca lupii ceilalţi.

Într-una din aceste seri, Mareş ieşi să meargă la 
izvor şi era atît de senin, dealurile se întindeau în jos cu 
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creasta strălucind, încît părea acelaşi peisaj ca ziua, mai 
apoi a simţit şi a văzut diferenţele, era atît de senin încît 
cerul părea negru în jurul lunii. La început nici n-a văzut 
cărarea în albul imaculat şi a simţit-o abia pe urmă cînd 
nu mai era mult pînă la izvorul care nu se mai auzea nici 
acum nici de la doi paşi, parcă s-ar fi înecat în zăpadă 
şi s-ar fi scurs înapoi în pămînt fără zgomot, aşa cum 
izvorîse, încît de mai multe ori, mai ales noaptea, trebuia 
să-l caute. Era de altfel doar la cincisprezece paşi în 
pădure şi umbrele copacilor subţiri se împleteau peste el 
şi, cînd cufundă vasul ţinîndu-l de toarta împletită, simţi 
mîna arsă de răceala apei pînă la oase, apoi îi amorţi şi n-o 
mai simţi deloc. Abia acum se auzea apa gîlgîind la gîtul 
de sticlă şi gîlgîitul se înălţa, suia spre mîna lui pînă cînd 
a simţit vasul mai greu şi ştiu că se umpluse şi gîlgîitul 
încetă, apoi trase încet afară mîna pe care încă n-o simţea. 
Atunci îl văzu.

Stătea la zece paşi de el, acolo unde copacii erau 
mai puţin deşi, cu totul nemişcat în lumină, picioarele 
înfipte în zăpadă şi coada grea atîrnată, poate fusese 
acolo înainte de-a sosi el, poate chiar de la începutul 
serii unul din ei sta şi supraveghea casa, urechile drepte 
şi nemişcate, dedesubt ochii ţintă, şi sub povara emoţiei 
mai că-i venea să creadă că nu e acolo, că în faţa lui nu 
e nimic, şi asta în timp ce se uita la el, ochii lui de lup, 
mai depărtaţi decît la cîine, erau aţintiţi spre el în timp 
ce un fior urca sus spre piept, dar nu era fior de teamă, 
era un alt fior ce-l făcea să stea nemişcat în faţa unui lup 
aflat la zece paşi şi să nu-i fie frică. Desigur, era acolo, 
nu putea să se mintă sau să nu-l vadă, şi n-a ştiut cît timp 
a trecut pînă s-a aplecat să prindă toarta vasului, era cu 
mîna întinsă şi cu ochii ţintă în faţă, cînd lupul se întoarse 
încet, făcînd ocol printre copaci, şi el o luă pe cărare spre 
casă şi cărarea se vedea acum, cînd avea lumina lunii în 
faţă, urmele de paşi răscolite de vînt, şi a ajuns aproape 
de pragul casei fără să se uite înapoi. Cînd era mic, avea o 
senzaţie asemănătoare trecînd noaptea prin pădure, dacă 
n-ar întoarce capul după o sută de paşi cineva l-ar bate pe 
umăr, dar totuşi nu întoarse capul pînă ajunse în prag, dar 
atunci nu mai văzu nimic, pădurea părea închisă înăuntrul 
ei şi întunecată, şi apoi poate plecase de acolo, era acum 
departe printre copaci.

Cînd intră înăuntru, îl izbi zgomotul de voci, i 
se părea că toţi vorbesc tare, fumul şi mirosul ascuţit de 
ţigară şi lumina slabă a felinarului, toate în acelaşi timp. 
Pentru că felinarul era agăţat deasupra sobei şi nu era pus 
la mijloc, toată încăperea se umplea de umbre la cea mai 
mică mişcare a cuiva, Bogdan aplecat peste sobă făcea 
să fie întuneric peste tot şi atunci geamul licărea slab de 
lumina de afară. Barbu cu Moraru jucau cărţi, Vlad cu 
ochelarii puşi citea într-o carte, iar Bogdan se pregătea de 
plecare, luîndu-şi arma, cartuşiera pe după gît şi făcîndu-
şi păturile sul, să le poată ţine sub braţ. Încăperea era într-
adevăr plină de sfară ceţoasă şi miros de slănină încinsă şi 
arsă, felinarul nu putea să biruie totul, şi Mareş aşeză apa 
lîngă masă pe butuc, unde-i era locul şi de unde Bogdan, 
în picioare, o şi luă să bea, ţinînd damigeana grea pe cotul 
braţului cu degetele trecute pe după toartă.

– Plec şi rămîn pînă la ziuă.
Singur după aceea şi întins pe patul de scînduri, 
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aşa cum stătea în fiecare seară, se gîndise, adică mai 
mult încercase, să vadă din nou toată imaginea exact ca 
afară, izvorul înecat în zăpadă, copacii subţiri şi umbrele 
lor drepte şi reci, cerul cu stele mici, şi încerca undeva 
la mijloc să vadă lupul, dar nu mai reuşea, imaginea se 
refuza şi în locul ei simţea abia acum tot frigul de afară, 
de acolo de lîngă izvor, pe care atunci nu-l simţise. Era 
imposibil să-l poată vedea, să-şi amintească dacă fusese 
acolo la zece paşi de izvor, nefiresc de aproape, îndoiala de 
atunci generase una totală, faptul că nu-i fusese frică, nu 
simţise nimic ce-ar fi adus a frică, îl făcea să se îndoiască 
şi mai tare, frica rămînea în corp aşa cum rămîne frigul 
sau reumatismul în oase, dar în acelaşi timp îl şi vedea 
mereu acolo unde copacii erau mai rari, cu picioarele 
înfipte, urechile mici şi drepte şi coada grea atîrnată, dar 
nu putea fixa imaginea, n-o putea opri şi controla.

Ziua trecu fără nimic deosebit, întrutotul 
asemănătoare celorlalte, nici măcar nu ieşi din casă, decît 
ca să taie lemne pentru foc şi să le aşeze înăuntru clădite 
lîngă perete pînă la un stat de om, dar în seara următoare 
se duse tot el după apă, cîtă mai rămăsese o folosi la cafea, 
apoi cealaltă o vărsă şi Barbu îi spuse că va merge el, 
căci e rîndul lui, dar Mareş a ieşit lăsîndu-l să joace mai 
departe cărţi. Căută să găsească de la început cărarea 
prin zăpadă, apoi se gîndi că ar mai fi trebuit totuşi să 
se îmbrace, prea era rece şi cămaşa de pe el părea mai 
rece decît aerul de afară şi pînă ajunse la izvor îi ardeau 
urechile, aproape îl usturau. Aplecă vasul în izvor înainte 
de-a se uita în jur, cufundîndu-şi toată palma, apoi totuşi 
se uită şi scoase iute vasul din apa rece, lupul era acolo, de 
data aceasta parcă mai aproape, şi apoi văzu că erau doi şi 
se retrase spre copacul cel mai apropiat şi-l văzu şi pe al 
treilea, mai mic, şezînd liniştit mai la o parte. Ceilalţi doi 
începeau să se mişte neliniştiţi, dar fără zgomot, ocolind 
izvorul şi întorcîndu-se mereu, trecînd unul pe dinaintea 
celuilalt. Frate, n-ai jucat cinstit, se gîndi el şi continuă 
să se retragă. Din marginea pădurii pînă la casă mai erau 
vrei două sute de paşi, vedea zăpada strălucind şi mai 
aproape pe urmele sale, dar s-o ia spre cîmp deschis ar 
fi însemnat moarte sigură, aşa cum era drept, fără nici un 
copac şi cu urmele sale întipărite în ordinea aceea inversă, 
spre el. Se hotărî să se retragă spre stînga, unde cam al 
zecelea copac era un stejar tînăr la care mai c-ar fi ajuns 
la ramurile de jos, dacă s-ar fi întins, în rest erau carpeni 
tineri şi deşi, fără prea multe ramuri, care s-ar fi aplecat 
fiecare sub greutatea lui; toţi erau la fel, pădure tînără. 
Lupul din dreapta lui făcu o mişcare şi apoi cîţiva paşi 
spre el. Vasăzică tu o să începi, se gîndi Mareş mai făcînd 
totuşi un pas şi rămînînd apoi nemişcat, uitîndu-se la lup. 
Mai că ar semăna cu un cîine, acum se vede clar, doar 
că nu latră, nici nu mîrîie măcar, nu scot nici un fel de 
sunet, nici nu se uită unul la altul, cum ar face cîinii, parcă 
fiecare nu ştie de prezenţa celuilalt. Nu pot fi la fel de 
deştepţi cum sînt cîinii, se gîndi el şi-i privi cum stau la 
zece paşi de el cu umbrele clare şi nemişcate pe zăpadă. 
Cred că au trecut vreo cincisprezece minute de cînd am 
ieşit şi scotoci în buzunare după brichetă şi o găsi laolaltă 
cu ţigările. Rupse pachetul, lăsîndu-le să se împrăştie 
prin zăpadă la picioarele lui, oricum nu mai credea c-o 
să aibă nevoie de ele, răsuci hîrtia sfoară ca să ţină mai 
mult, apoi îi dădu foc. Lupii se ridicară toţi trei în picioare 

şi văzu flacăra strălucind în ochii lor. Aha, vă e teamă, 
făcu el aproape cu voce tare, şi ei neliniştiţi făcură cîţiva 
paşi într-o parte, în timp ce pe el hîrtia îl ardea la degete 
din ce în ce mai mult, pînă cînd simţi că mîna parcă i-a 
luat foc şi flacăra se prelingea pe încheietură şi durerea 
răzbătu pînă la luminile ochilor şi pe buze pe care le ţinu 
strîns, încordîndu-se pînă îi pieriră luminile care îi jucau 
dinainte. Erau tot acolo. Sfărîmă cenuşa hîrtiei în pumn 
şi văzu că lupul din mijloc se aşeză iar, primul, şi tu o să 
fii, ştiu, o să fii cel care va sări la beregată sau la ceafă, 
ceilalţi n-au de unde şti atîtea, tu ai mai sărit probabil 
cîndva la om, tu eşti cel pe care l-am văzut la izvor 
noaptea trecută. Dar se stăpîni, făcu un pas mare în spate 
şi lupii făcură şi ei, umbrele erau clare şi mobile de data 
aceasta, făcîndu-i să pară mai mulţi, cel tînăr apropiindu-
se mai tare decît ceilalţi. Pînă la stejar mai rămîneau vreo 
şapte paşi, ultimii trei pot fi străbătuţi în fugă, se gîndi 
el. Ridică piciorul să mai facă un pas, dar îl puse la loc şi 
aprinse iute bricheta, care se încălzise în palmă. Singură 
flacăra era slabă şi străvezie şi o aplecă într-o parte, dar nu 
era deloc întuneric ca să strălucească, abia se vedea, din 
cauza lunii şi a zăpezii, bombăni el în gînd. Nu mai am ce 
să aprind, nu-s la mine nici măcar actele, şi brusc sări doi 
paşi îndărăt şi atunci se repeziră şi lupii, dar se opri şi se 
îndreptă, obligîndu-i să se oprească şi ei. Tu, puştiule, ar 
trebui să mai înveţi, ar trebui să-i laşi pe ceilalţi înainte, 
ei se pricep mult mai bine, îl apostrofă în gînd în timp 
ce-şi pregătea ultimul salt. Nu cred c-ai mai văzut aşa 
ceva şi chiar de aceea n-ar trebui să te grăbeşti, ar trebui 
să-ţi păzeşti bine pielea pe care oricum tot o vei pierde, 
chiar dacă acum vei scăpa. Te rog să fii atent, zise el de 
parcă ar fi urmat un număr din care lupul ar fi avut numai 
de învăţat. Sări la stejar şi mişcările se dovediră a fi bine 
calculate şi apucă ramura cu amîndouă mîinile, săltîndu-
se în sus, dar ramura era uscată şi simţi cum se rupe şi se 
prăbuşeşte iar lupii erau deja sub el, toate acestea aveau 
loc parcă mai iute de a-şi da seama de ele, părul unuia 
aspru ca la cîine îl simţi sub mîini şi colţii ascuţiţi în umăr, 
zvîcni cealaltă mînă înainte şi-l prinse de ceafă, trebuie să 
fie cel tînăr, şi părea mai greu decît se aşteptase, ţi-am zis, 
puştiule, să ai grijă, şi în acel moment simţi cum altul îi 
sfîşie mîna dreaptă, nici nu mă doare din cauza gerului, 
oasele palmei se desfăcuseră sub colţi cu o arsură şi-l izbi 
pe celălalt cu toată puterea de stejar, auzindu-i icnetul şi 
încercînd să se ridice în picioare. Şira spinării ruptă, ţi-am 
zis eu, se gîndi el, mirîndu-se în acelaşi timp că nu simte 
colţii celui de-al treilea. Reuşi să se ridice în picioare, dar 
în aceeaşi clipă fu doborît la pămînt, deşi avea senzaţia că 
ar mai putea să se ridice şi auzi la ureche clămpănit sec de 
colţi. Fără să se mai poată întoarce, simţi colţii înfigîndu-
se şi intrînd şi prin oasele gîtului care trosneau în timp ce 
urechile-i ţiuiau fierbinţi acolo înăuntrul lor.

Abia peste o jumătate de oră aveau să iasă ceilalţi 
ca să-l caute, punînd timpul din nou în mişcare, Vlad 
amintindu-şi că plecase spre izvor, la fel şi Moraru, care 
se mira că nu-i mai vede nici urmele, în timp ce noaptea 
se făcea tot mai rece acum după miezul nopţii, un frig 
nefiresc care parcă aprindea pielea pe tine şi care făcea să 
împietrească pădurea cu cît se apropie dimineaţa.

(1972-ian. 1973)
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Alexandru MUŞINA

Jurnal 
(continuare)

8.06.1992

Astăzi ar trebui să fie „ziua partidului” – dar nu e! 
Fiindcă nu mai e P.C.R. Şi nimeni nu sesizează, nimeni nu 
suferă – e ca şi cum n-ar fi fost; ca şi cum s-ar fi scufundat 
35 de ani de viaţă (la alţii mai mult) şi mă prefac că nu 
s-a întîmplat nimic. Uneori mă simt ca un saurian ajuns 
în vremurile de acum. Dar ce sînt vremurile de acum? Nu 
voi avea, poate, niciodată curajul şi forţa să scriu despre 
asta: că sînt un fel de varan, o ... Cine va reuşi s-o facă, 
va fi marele scriitor al acestui final de secol. De asta sînt 
sigur (doar de generalităţi de genul ăsta – imprecise şi 
neangajante – pot fi sigur în cele literare).

Nevastă-mea (cred că e prima dată cînd folosesc, 
în scris, sintagma) a ieşit s-o plimbe pe Lessie: ultima 
achiziţie, o căţeluşă găsită de copii acum cîteva zile. De 
cînd cu Lessie, am trecut pe planul trei. Oricum eram pe 
planul doi (copiii, normal! Dar acum?!?!?!)

Iar fumez. Ca un idiot. Şi mă doare capul. Şi mă 
simt rău. Şi fumez.

9.06.1992

Tot cumpăr şi cumpăr stilouri (ieri, două de 
215 lei), pregătindu-mă. Adevărul e că nu mai cred în 
mai nimic: dacă nu fac porcării e din inerţie, datorită 
educaţiei şi pentru că şi pentru a face ticăloşii îţi trebuie 
energie. Poate boala-mi progresează. Nu mai înţeleg 
nimic din jurul meu – marele poet şi intelectual A.M. 
e gaga (mai puţin, desigur, decît serialul de desene 
animate „Superbook”, ce se transmite acum la televizor 
şi la care se uită Alu şi Piuţa). Ei, şi ce?

Acum vreo jumătate de oră am avut o revelaţie: 
totul e o poveste, totul trebuie să treacă în poveste. O 
revelaţie de doi lei – suficientă însă să-l remonteze şi 
să-l pună la treabă pe un altul. Dar nu pe mine!

Neşansa mea, acum, e că am pierdut încrederea-n 
mine, exact acum cînd am posibilitatea să fac atîtea.

Conflicte în casă. Dar superficiale. Conflicte la 
serviciu. Dar fără miză reală pentru mine. Mi-e scîrbă, 
atîta tot. Şi mă cam plictisesc. Din cînd în cînd mă doare 
capul.

Idiotule!
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Aştept bursa din Franţa. Ca şi cum ea m-ar putea 
salva! Oricum, o să mai schimb cîmpul de manifestare 
a nebuniei din mine.

21.05.1992

Bursa din Franţa n-a venit. Aştept, însă, în 
schimb să se termine anul universitar. „Libertate, scriu 
numele tău pe toate gardurile, pereţii, inclusiv la W.C.” 
O săptămînă pierdută/cîştigată la Peleş, cu traducerea 
a doi poeţi franţuzi. Românii (organizatori): penibil-
agresiv-sudici. Francezii: jumate „faini” (...), jumate 
concurîndu-i pe români (numita Christine M.) în 
ţopenie, doar că mai harnică. Cei doi poeţi... în fine, fără 
poezie, că nu mai înţeleg nimic. Băieţi faini, altfel, dar 
– ca poeţi – nu pe gustul meu (formule solipsiste!?!). 
Stînjeneala de oameni sensibili (şi „duri”) care provin 
din lumi atît de diferite. Nu am putut comunica nici cu 
Claude, care-i excelent ca om (fin, drăguţ, liniştit). Pare 
„fabricat” pentru „export”. Numai să nu fie homosexual 
(!!!) Mizeria şi nevroza din jurul meu riscă să mă 
contamineze şi pe mine. De fapt, sînt gata contaminat 
(că doar îs produs al socialismului multilateral dezvoltat 
– groaznic, fără „texte” de-astea ne simţim aşa goi şi 
neajutoraţi; am ajuns să „le băgăm” de-alea interbelice, 
gen „Regele şi Patria”, dar parcă... parcă-s pe vremea 
bunicii – senzaţia că trăieşti fie într-un film al anilor ’50, 
neorealist, fie într-un „remake” după-un film din anii 
’30.

Depeizat. Azi, o grevă făinuţă, de 2 ore, la 
televizor. Da’ boii nu pică. Senzaţia de şandrama – cu 
un „şef de şandrama” cretin şi sinucigaş. Comunismul 
a adus în România boala rusească ce se cheamă clipa/
eternitate; acea disperare în faţa spaţiului (cred), care 
te face să nu-ţi pese. O chestie total atipică. Dar în 
trecut. Acum... Disperarea resemnată (că de-aia ai trecut 
şi tu prin „fabrică”) să descoperi tot mai multe semne 
ale tiers-monde-izării. Cerşetori, ologi, bătrîni mizeri, 
alcoolici, copii îmbătrîniţi, cerşind, ţigani, maşini 
luxoase şi figuri de „killeri”... Noroc că nu-şi mai pune 
nimeni pielea la bătaie pentru nici o ideologie, aşa că 
n-avem mişcări de tip terorist. E bine. Deşi... Teroriştii 
sînt bine mersi în diverse fotolii, iar noi trăim ca şi cum 
am fi uitat de asta.

Noi şi noi stilouri, am cumpărat. Cu unul din ele 
scriu aici. Şi fumez. Ca un idiot. Dacă m-aş lăsa de fumat, 
cred că m-aş reechilibra puţin şi psihic (cîtă logică, 
domnule A.M.!!!). Mă agit mereu, dar nu am senzaţia 
că „fac” realmente ceva. Nu-s în stare să demarez ceva 
substanţial: despre proiectele mele literar-existenţiale 
ce să mai vorbim!?! Stiloul zgîrie hîrtia, ceea ce mă 
enervează. Am să-l schimb, deşi are un design ca lumea.

22.05.1992

Un fel de a te îmbăta cu apă rece. A fi un 
conştiincios labagiu existenţial. Pînă ajungi să te 
dispreţuieşti tu însuţi. Pînă o să ţi se pară normal ca 
ceilalţi să te dispreţuiască: nu umilinţă, ci obişnuinţă. 
Frustrări, nevricale, mers în gol... bravul poet 
apropiindu-se de 38 de ani. Oricum, cifrele nu mai au 
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nici un sens. Suspendat în acest corp, în acest mecanism 
ce-i dă înainte, între aceste celule străine, tot mai străine: 
ca un foetus în formol. Numai că formolul e propriul 
corp. Şi propria viaţă. În care nu te mai bucuri de nimic, 
nu mai construieşti nimic. De cîţi ani te văicăreşti aici? 
Universetar! Ei şi? Păi dacă cine? Noi! Ha! Hi! Ho! 
Ha! Hehehe! Ia te uită la el: A.M., lector. Trebuie să 
supravieţuieşti? Desigur. Dar dincolo de asta?

De ce să fii inteligent? De ce să fii prost? Dar, în 
fond, cum eşti realmente? Cataclop, cataclop, cataclop. 
Dar din ce seară s-a născut această seară? Ce bună-i 
lumina! Cîţi mor pentru ea. Şi-aceste sunete şi imagini 
ce trec prin noi. Unde se-opresc? Ce ne spun? Dă-i 
înainte! Unii nu mai pot, şi mor. Alţii-i ucid, şi trăiesc. 
Şi noi respirăm, ne bucurăm de liniştea acestei seri. 
Sîntem normali. Ce şansă ai? Pînă şi a o lua razna e 
tot o formă de a participa la „joc”. Vorba idioţilor de 
la T.V. Română: jocuri şi concursuri. Speranţe, fudulie, 
prostie. Şi ranchiuna. Descărcîndu-se aiurea. O carieră 
„ascedentă”. Dar am ajuns să-mi fie scîrbă de mine. 
Să mă cert cu toţi? Ar fi prea complicat. După ce te-ai 
băgat în rahat (compromisuri elegante cu tona, inclusiv 
să rămîi în P.C.R. şi după ce te-ai dezmeticit, ştiind că – 
aşa – eşti cumva mai „protejat”, sau presupunînd asta) 
să faci acum pe demnul?!

E timp să o iei de la capăt. Da. Teoretic. Dar 
boala e în tine, inclusiv această incapacitate de a uita. 
Cu memoria paradită de balastul a ce a fost. Epilepticus. 
Cam aşa. Poate că al tău creier vrea să scape cumva de 
balast? Sau e doar o simplă dereglare fiziologică? Să 
te uiţi în oglindă. Să vezi ce? Un grăscean nebărbierit, 
chel, cu ochi albaştri. Mare lucru, ochi albaştri! Te tot 
fuduleşti cu asta, ca şi cum ar fi cine ştie ce scofală. 
Monsieur des Yeux Bleus vous invite... să-l pupaţi în 
fund. Şi să recunoaşteţi că-i un tîmpit. Cam aşa ceva.

23.05.1992

Am recitit „Tunelul”, al lui Sabato. Faţă de un 
asemenea scriitor, fiţele textualiste ale lui George sau 
pseudo-isteriile post-moderniste ale lui Caius sînt... 
nu ridicole, ci devitalizate... Se simte-n ele artificiul 
exagerat, din teama de a vorbi despre lucrurile cu 
adevărat insuportabile: degradarea fizică, nebunia, 
incapacitatea de a comunica, moartea... la ei totul e 
estetizat, înfrumuseţat (prin acoperirea cu o ţesătură ca 
la George), sau transformat în spectacol (prin exagerare, 
aberaţie, la Caius). Revistele porno (de exemplu – à la 
Caius) sau cu fotografii artistice de nuduri (à la George) 
simplifică, reduc acest „monstru” care e femeia, la ceva 
exterior. Relaţia cu o femeie, redusă la sex (fie el cu tot 
felul de „excentricităţi”), la „discurs amoros”, la bani 
etc., e o simplificare a unei relaţii, o simplificare care o 
face inteligibilă şi suportabilă.

Nu scriu proză, fiindcă nu am curaj suficient. Şi, 
totodată, fiindcă mi-ar fi ruşine să simplific „imaginea” 
asupra lumii (femeii, să zicem) ce ar rezulta din această 
proză. Premiantul nu are curajul să rişte să fie ostracizat, 
fiindcă a văzut, înţeles, spus (cît de cît) ceea ce nu se 
cuvine. Din această tensiune, poate, şi nevroza ta, stilul 
aberant-agresiv în raporturile cu ceilalţi, senzaţia de trăit 
în gol, întocmai unui mecanism...

Mă duc să fac o baie.

30.05.1992

Din nou „cocoţat în vîrful patului”, cum ar zice a 
mea soţioară. O săptămînă de stres continuu, senzaţia că 
eşti prins în nu ştiu cîte „sisteme” (fiecare, în sine, elegant 
şi neobositor), care, împreună, te termină. Cum e lumea 
care tocmai începe? Despre ce fel de „supravieţuire”, 
despre ce fel de „personalitate” va mai putea fi vorba? 
A.M. este, concomitent: tată, redactor-şef, lector univ. (?!?) 
de folclor, comparată, dialectologie, „poet al oraşului”, 
acţionar la I.N.T. S.R.L., autor de romane de „consum”, 
plus – ar trebui – luptător pentru democraţie şi drepturile 
omului într-o lume ce se scufundă...

Un loc oarecare: poezia. Dar îl mai are? Iar 
marele gînditor? Să fim serioşi! Desigur, am uitat cîteva 
ipostaze conjuncturale (agent literar pentru romanul 
parodic ce tocmai l-am scris împreună cu Andrei şi Caius, 
„comentator” al sistemului cultural postbelic, într-o masă 
rotundă, organizată de Sorin Matei, plus „conciliator” în 
tensiunile nesfîrşite dintre „juni”...)

Mai bine să nu mă gîndesc. Şi să-i dau înainte. 
Program pe săptămîna viitoare: vizită-fulger (o zi) la 
Bucureşti, şedinţă (minişedinţa de minicatedră, corectat 
romanul, deplasare de 3 zile la Arad întru scopuri culturale, 
de prestij (invitat!) – plus rezolvat partea financiară pentru 
deplasarea în cercetare folclorică.

O cădere psihică, o amnezie sînt chiar un fel de 
oază cu verdeaţă. Cu verdeţuri hrănitoare: libertatea de 
dincolo/dincoace de ham. Probabil că – dincolo de vanitate 
sau modă – cei care ţin jurnale sînt nişte oameni foarte 
singuri (o posibilă cercetare: cînd au apărut „jurnalele” şi 
care a fost funcţia lor psiho-socială, culturală? – pentru că, 
evident, impulsul iniţial nu a fost de ordin estetic).

*

Graba (disperată) de a uita ce a (am) fost înainte de 
’90 – aruncîndu-ne în prezent, complicîndu-l la nesfîrşit. 
Poate că e normal pentru ceilalţi. Nu şi pentru mine, care 
mă vreau scriitor. Neapărat: lucrează la „Le Grand Mal”. 
Nu-ţi poţi „domina” biografia, dacă nu-ţi faci datoria. E un 
paradox pe care indienii l-au înţeles demult: eşti realmente 
„liber”, doar cînd ai făcut ceea ce trebuia să faci. Nu prea 
am cu cine discuta din astea – dintre cei mai inteligenţi 
din jur, unii sînt fie prea „literaţi” (George, Caius), fie 
prea băgaţi în politică – jurnalistică (Andrei, Marius), fie 
sociologi-politologi (Soso, Onuţ, Ungureanu)... „Drama” 
lui A.M. este că, probabil, avea o vocaţie „socratică”, iar 
el e văzut ca un fel de Humboldt-Fleischer, din romanul 
lui Bellow (Soso cel egoist – blocat dixit). Un asemenea 
tip – eu, par examplu, nu poate „funcţiona” realmente 
decît cînd există o „cerere” reală pentru ceea ce poate el 
oferi. Nu sînt dintre cei care „provoacă”, „inventariază”, 
„generează” cererea. E împotriva unei minţi de acest tip. 
E ca şi cum ai viola o femeie, ca să-ţi aplici apoi, cu drag, 
„maieutica” pe ea. Nu se lipeşte! Rămîne literatura – o 
idee: roman-dialog! Un fel de fals dialog socratic, cu un 
Socrate gaga, ce le interpretează pe toate aparent cu „tîlc”, 
dar complet aiurea.

Mai mult, enervaţi de tipul meu de gîndire, Caius 
şi Andrei îmi „vînează” lapsusurile şi mă acuză că mereu 
„deformez” – da’ cum să fii obiectiv?! Asta nu mi se mai 
răspunde. Sînt foarte singur, de-aia scriu la jurnal, e clar. 
Ei, şi?!!
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Recitit cîteva pagini din jurnal, de la început. 
Concluzia: ce păcat că-s un ratat?! Atîtea lucruri 
„deosebite” risipite, zău, dom’ Săndel, cum se poate?! Să 
nu te-apuci mata de proză?!

Idioţilor! Citiţi acest jurnal. Corect! Dar 
recunoaşteţi că sînteţi nişte imbecili? Dacă da, atunci... 
Atunci, ce? Că tot nu poţi controla nimic din propriul scris 
şi propria viaţă, dragă Alexică.

20.XI.1992

Scriu cu un stilou elveţian (?!) Dar care nu-mi place. 
Totul e atît de complicat, iar eu nu mai am indecenţa, sau 
inconştienţa, de a simplifica, încît nu sînt bun de scriitor. 
Orice mare scriitor e un maniac: oricît de „complexă” ar fi 
lumea din scrierile lui, ea e atît de „parţialistă”, încît numai 
un maniac (sau un iresponsabil, tot aia-i) poate consacra 
ani din viaţă pentru o imagine trucată/trunchiată a lumii – 
deci, crede-n ea, clar, e dus cu pluta! Scuza lor: sînt sinceri! 
Cei care sînt „vinovaţi” sînt „producătorii”, deşi e greu să 
distingi între unii şi alţii (unul se poate vedea pe sine ca 
simplu „producător”, dar, în fond, să fie un „maniac”: gen 
I. Asimov; şi viceversa, unul poate fi „sincer” în fantasmele 
sale, dar să nu fie decît un „producător” – vezi Karl May 
– dar, oricum, inclusiv în „literatura de consum”, tipii tari 
sînt „maniacii”, mitomani-grafomani, gen May, Simenon, 
San Antonio – care, din această cauză, ajung la „respectul” 
celor care studiază (scriu literatura „mare” – de aici 
admiraţia surrealiştilor pentru „Fantomas” sau zecile de 
teze de doctorat despre Simenon).

Ca să revin la mine:
1) stiloul scrie prost, o să renunţ la Elveţia pentru 

China (producătoare)
2) am suficiente scuze pentru incapacitatea-mi de a 

mai scrie (vezi mai sus!)
3) iar am făcut crize de „grand mal” – trei, în trei 

luni; cam mult, dar cui îi pasă?! (Poate Taniei şi copiilor, 
dar în rest... mă întreb ce-o fi însemnînd prietenia pentru 
alde Caius, George, Andrei – de care mă frec aproape 
zilnic – mai puţin Bodiu, de 3 luni dus în ale Americii să 
se „specializeze” în democraţie!)

Îmi vine să rup prezentul stilou! N-o fac, fiindcă e 
un cadou de la dragul de M.D.P. (ajuns şofer elveţian) şi de 
la a sa nevastă şviţeră, Cristel.

Probabil că o să mă-apuc de recitit „Darul lui 
Humboldt”, deşi ar trebui să-mi pregătesc cursurile. 
Care mă „seacă” – nu-mi mai dau nici o satisfacţie. Nici 
studenţii. O „variaţie” (dar de care n-am chef, pentru 
care n-am nici o energie) ar fi un „amor estudiantin” – 
Dumnezeu, însă, ştie mai bine ce e în mine! O tîrîială; 
un jurnal suprarealist – neoriginal, dar, bate toba tot mai 
tare, cine cîntă la patefonul din pivniţă, poate interesant 
pentru un psihiatru din Supralevant. Stop! Nu-mi place 
cum scrie nici prezentul stilou, chinezesc. Vreau un 
stilou de-al nostru, din popor, cu suflet şi peniţă de aur, 
să simtă aidoma mie şi iute şi-ndemînatic să lunece pe 
hîrtie! Zău! Nu sînt ironic. Deşi nu-mi fac iluzii: după-o 
anumită vîrstă eşti „clasat”: eu sînt scîrbos-ironic, 
filooccidental, dar cu nostalgii rurale, un macho-ist 
încremenit în proiect, şmecher totodată, care face crize 
la comandă, cînd are mai mult de lucru şi nu-l poate 
evita altfel, fiindcă, funciarmente şi dincolo de toate sînt 
un LENEŞ. Nu un TRÎNDAV, că pe ăsta l-a teoretizat 
Baudelaire, geniu francez, aia-i altceva, ci un LENEŞ 
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pur şi simplu, un leneş românesc – struţocămilă. Hai la 
lectură!

De ce mai scriu aici? Ca să-mi fac norma de pagini! 
Şi de ’oţ! Clar?!

5.I.1993

Am început noul an în stilul caracteristic: disperat-
indiferent, patetico-ridicol. Cu „cumnăţica” (Mihaela, 
fată bună, care pe 31, la orele 8 seara a făcut o criză de 
rinichi – da’ au dus-o întîi la maternitate, că e în luna a 
6-a, sau a 7-a, sau a 8-a, nimeni nu ştie exact, că draga 
de ea dă mereu alte termene, unde n-au internat-o, ci au 
injectat-o şi au trimis-o acasă; ca să-i facă vecinele injecţii, 
înainte chiar de ora 12, apoi dimineaţa la şase, apoi... că 
durerile n-o lăsau); revelion ca-n filme, în familie, cu-n 
frate obosit-disperat-resemnat, cu Alu energic, la fel Piuţa, 
cu Tania pe post de „rob casnic” – da’ i-am luat maşină 
de spălat automată nemţească, mîndria familiei, şi-am 
ajuns cu datoriile pe la 160.000 lei, da’ ce contează – iar 
eu pe post de geniu rablagit, care stă, se uită – inclusiv 
la televizor, că „e” seriale bune – fumează şi apoi zace 
pînă după-amiaza-n pat... Mihaela (cumnăţica) s-a internat 
pe 2.01.1993, zi în care am şi făcut o viroză zdravănă, cu 
frisoane, tuse, febră de 38,6 – da’ luni 4.01.1993 şi azi am 
fost la şcoală, că-s tare conştiincios, deşi mi-i tare silă; 
Tania, la fel, cu rinichii după un glorios Crăciun la Şinca 
unde a răcit zdravăn – un cuvînt care-mi place, fiindcă 
exprimă vigoarea noastră, românească.

În fond, deşi mă screm, nu cred că am haz. Dar 
în felul ăsta mă mai descarc şi eu. O soluţie mai bună, 
desigur, ar fi să m-apuc dă proză, că tot n-o publică 
nimeni, azi, la noi. Păi! Un geniu mic şi răutăcios – penibil 
al autoironiei blajin-agresive (îţi plac oximoronele, nea 
Alexică – ce cuvînt magic – Alexică – nu mi s-a mai zis 
aşa de pe vremea cînd eram tînăr şi făceam ca boul naveta 
la Întorsura şi mă dădeam grande la tot felul de galinacee 
didactice – şi nu numai!?!). Poate că atît a mai rămas din 
mine: soluţia ar fi să-mi „textuez” penibilul, doar-doar o 
să scap de el. Cine ştie!? Şi poate iese şi un ban, ca la 
„accentuatul” de Karl May (reeditat de revista ce cu drag 
nu o mai conduc şi cu vitejie nu mai apare de 6 luni, 
respectiv un an şi 6 luni).

Cred că jurnalul e dincolo de perversitate. Deşi e o 
perversitate. E dincolo de perversitate pentru că, scriind, 
din mucilagiul existenţei cotidiene, extragi alcoolurile – 
mai tari sau mai slabe, mai atractive sau mai plicticoase 
– ale unei „existenţe” (care ţine, suspendat, cititorul/
scrietorul pe tot timpul lecturii, cum te „suspendă” o beţie 
– aşa cred, aşa-mi amintesc, că de trei ani şi jumătate nu 
mai beau) – Imensă banalitate! Analizaţi-o bravi cretini ai 
viitorului! Fiindcă bietul „jurnalier” tot speră că-l va citi – 
şi analiza cineva – e unul cu o psihologie de tip „viaţa mea 
e un roman” (fie el şi intelectual), iar noi, voyeur-ii, cu 
drag ne uităm prin rufele mucegăite ale unuia care de mult 
e oale şi ulcele, deşi – acum, în clipa în care trăim – pare 
aici, se agită-n cuvinte. E o stafie nepericuloasă, simpatică. 
De-aceea tot citim la jurnale şi memorii – inclusiv tipi 
fără operă notabilă – gen Renart sau Goncourţii – sînt 
foarte interesanţi (?!!) ca jurnalieri. Doamne-ajută! 
(Katharktic...), da’ cu jurnalul ăsta s-ar putea să ajung să 
am şi „operă”. Bună treabă! Hai la nani, că-i ora 12,30 
noaptea, iar mîine (azi) eşti iar universitar! Corect.
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Floarea ŢUŢUIANU

Marea

Sunt pe plajă
Nisipul ia forma omoplaţilor mei
Iar tu deasupra te decupezi pe cer
ca şi cum te-aş vedea printr-un imens vizor
Te apleci
şi aerul dintre noi devine tot mai greu

Voi înfige adânc mâinile în nisip
agăţându-mă de el

Pământul se învârte cu noi iar eu
cu soarele în păr. Voi asfinţi peste tine

Iată ce nu îmi puteam imagina. Iar acum văd 
Totul. Atât de clar şi de la mare. Distanţă

Zippo

Iată Alvaro
Că împotriva a totul şi toate
Ne întâlnim din nou pe 19 iunie 
(singura zi când se deschid cerurile 
pentru noi)
Tot la Café Martinho da Arcada
Tu ţi-ai pierdut timiditatea
(dar eşti în largul meu)
Iar eu am luat o pastilă de xanax
( pe care o voi combina cu vin )
Ţi-am adus mici obiecte
pe care va trebui să le ghiceşti cu
Ochii închişi
Î n c h i d e o c h i i t e r o g !
Le ratezi pe rând

în timp ce ţigara se fumează singură
(am emoţii pentru ultimul obiect )
Ţi-l aşez cu grijă în palmă
Apoi îmi retrag mâna încet până când
vârfurile degetelor noastre:
s e a t i n g s e a r d s e s t i n g

D e s c h i d e – m i o c h i i t e r o g !
 

Neîntâlnirea

Ar trebui să fie ziua întâlnirii noastre
( o singură dată pe an )
Într-un an – o singură dată
Pregătesc totul de la începutul anului
până în iunie. Când aştept un semn
Care nu vine. Mă ridic brusc din pat
îmi pun ciorapii fumée furoul negru
şi rochia roz - fanat din dantelă
Îmi pensez ridurile. Îmi accentuez cearcănele
Îmi dau cu ojă pe buze. Ochii se fac că nu văd
Mă înalţ pe tocuri
(gleznele îmbătrânesc ultimele)
Şi mă aşez în faţa oglinzii - picior peste picior

Şi vorbeşti cu mine:
Ce ar putea să facă serenitatea dvs. cu tinereţea mea?
Şi vorbesc cu tine:
Dar inteligenţa mea cu frumuseţea dvs?

Iar timpul zboară. Parcă ieri a fost azi
Te văd tot mai n e c l a r
Cineva ne face semn că. E ora
Tu dispari primul. Iar eu fac drumul de la oglindă
 la pat. De la pat la oglindă. De la. La. 

19 iunie

Practic data de 19 iunie nu există
Ea nu este consemnată nicăieri
Pe dedicaţia de pe carte e trecut 18
( nu-mi amintesc motivul )
Pe 19 iunie la tine pe wall e postată
de fiecare data fotografia altei femei

Şi la mine e altceva.

Nimic nu are legătură cu noi
Întâlnirile au fost 
de fiecare dată în alte zile
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Doar prima noastră întâlnire
a avut loc pe 19 iunie. Sau

există pentru că am inventat-o eu

Facebook

Nu mai ştiu cum arăţi

Mă uit la fotografiile tale pe
 
facebook. Şi când nu eşti pe 

facebook. Realitatea nu există

Oricât aş da timpul înapoi

Oricât aş întoarce imaginaţia 

pe toate feţele. Există o realitate

pe care nu o putem străbate

Şi chiar şi aşa

Când ajungem unul în faţa celuilalt

Zidul imaginar
  N e d e s p a r t e

Monitor going to sleep

După o noapte albă

Când un vers a făcut ce-a vrut 

din tine. Iar tu nu te-ai lăsat

până nu l-ai dat gata. Dimineaţa

e minunat să te culci cu

soarele cuibărit

între pulpe şi glezne

***

În faţa unui bărbat timid
  Mă simt pierdută

Întâmplător

Ce-ar fi

să ne întâlnim acolo unde

Rua Coelho da Rocha dă în Piaţa Romană

sau în staţia Estrela unde tramvaiul 41 opreşte

În timp ce eu urc. Tu să cobori

Ne-am recunoaşte?

(Din volumul în pregătire „Poeme platonice’’)

carmen saeculare
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Viorel MARINEASA

 (Sendi la Betoane)

„Alo, domnul Florinîci, domnu Gabu? De la 
Poliţie vă căutăm. Îl cunoaşteţi pe Cure Alexandru?” 
„Îl cunosc.” „Veniţi să-l recunoaşteţi. Este mort.” 

De priveghi, l-a evocat fiecare după puteri. 
L-au dus de urgenţă în casa mortuară din cimitir, că 
în apartament n-ai fi rezistat de miasme chiar şi cu 
toate uşile şi ferestrele deschise. (Ce vorbeşti? L-au 
transportat întâi la judeţean, ca să-i facă autopsia. 
Nici nu se punea problema să rămână la bloc.) Cu 
îngăduinţa administratorului, au rămas acolo peste 
noapte. „Numa să nu faceţi larmă şi mizerie şi nici 
s-o daţi prea tare pe băutură.” Au pus în surdină şi 
nu prea Janis Joplin, Grateful Dead, Fleetwood Mac 
şi altele la fel, că tare-i plăceau răposatului. Cine să 
aibă ceva cu ei acolo, în pustietatea de la Betoane, 
între fabrica de ciment, micul triaj al gării Fratelia 
şi linia salcâmilor ce ascundeau dărâmăturile unei 
foste cazarme. Au pălăvrăgit. S-a întâmplat asta şi 
cu aprobarea popilor, sicriul a fost închis înainte de 
termen, iar ca să estompeze descompunerea, au băgat 
cei de la firma Ultimul ceas o combinaţie echilibrată de 
formol şi de miroazne canonice. Mentenanţă ultimul 
răcnet. Haverii, prietenii fără reproş, şi-au adjudecat 
dreptunghiul din faţa capelei, unde putoarea mortului 
se combina cu cimentul stătut, pişat de atâtea lighioane, 
şi au ţinut-o până-n zori. Nu contează cine şi-a dat 
drumul primul.

a. L-au trimis pe Sendi în delegaţie la Piteşti, la 
Uzinele Dacia. Nu te lăsau să intri în vagonul-restaurant 
decât după o jumătate de oră de la plecarea trenului. 
Asta-l capsă pe Sendi. Voia o explicaţie. Cu ce fras se 
îndeletniceau ăia dinăuntru? Ce preparativele lu peşte 
tot puneau la cale? S-a postat pe puntea dintre vagoane 
şi dă-i cu pumnu în geam. Ăia se făceau că plouă. Au 
deschis, de-ai naibii, cu două-trei minute întârziere. 
Dacă nu haleai, nu primeai pileală. Regulament 
cheferisto-ceauşist. Ospătarul ieşit în calea lui Sendi 
era mai cu fasoane interbelice decât agaricii de modă 
nouă. Unsuros, mustaţă subţire gen Sile Dinicu, şefu de 
la estradă, plecăciuni, şervet lăbărţat pe braţ. Pirpiriu 
pe lângă carura de rugbist ostenit a lui Sendi. Ceva 
berule, neaş? îi fură întrebarea unul venit din spate. 

Mai întâi mâncărica. Sendi, strivindu-l cu privirea: 
Care-i oferta la felul întâi? Ăla, distras de intrarea 
celuilalt client: La felul întâi... Sendi: Uită-te la mine 
când vorbeşti! Tot ăla, bleojdindu-se tandru, schiţează 
un pas de dans şi ciripeşte aproape sopran: La alegere, 
ciorbiţă de perişoare, ciorbiţă de văcuţă sau ciorbiţă de 
pasăre. Sendi, stârnit, îl prinde de mustăţi, cum-necum, 
îl ridică de vreo palmă şi-i trage o scuturătură ca la 
şcoală: Dacă e ciorbiţă e de păsărică! Dacă e ciorbiţă e 
de păsărică! Dacă e ciorbiţă e de păsărică! Repetăm... 

b. Umblă vorba că, dacă vrei să nenoroceşti 
pe vreunu, fă-i cadou un iaht cu motor: îl termină 
impozitele, întreţinerea, carburanţii şi câte altele. Sendi 
îşi găsea fraierii lui în materie de sărbătorit. Cumpărase 
de la preţ redus un volum1 trilingv de Dolores Ibarruri, 
în română, spaniolă şi rusă, baban, sclivisit, poze color, 
i-a mai luat pe doi şi s-au înfiinţat la ziua unui sfânt 
fără umor, aşteptând să primească de băut. A scris în 
prealabil o dedicaţie care împăca deştept revoluţia 
mondială cu praznicul creştin. Sendi avea ce avea cu 
sfântul, dar nici pe La Pasionaria n-o suferea, după 
ce se informase că, odată întoarsă în Spania, ar fi 
respins ideea dictaturii proletariatului pe motiv că 
poporul ei e prea avid de libertate, iar o dictatură, fie 
şi proletară, nu i-ar prii deloc. De ce oare am fi noi 
obligaţi s-o suportăm, şi asta numai cu numele, dacă 
stai să cugeţi, se născocora Sendi. Sfântul înghiţi hapul 
şi scuipă oaspeţilor o poşircă în loc de trăscău veritabil, 
iar mărinimoşii, reprezentaţi prin Sendi, au recuperat 
cadoul, nesperat, câteva săptămâni mai târziu, de la 
anticariat, cu dedicaţia intactă. Peste un an – aceiaşi 
tipi, aceeaşi carte, iar gazda, prizonieră a prenumelui 
său, scoate basamacu cu duşmănie şi parcimonios. 
După ’90, Sendi a prins ciudă pe revoluţionarul Petre 
Roman, de parcă ăla fusese vinovat că mama sa, 
Angelina, se trăgea din spiţa Pasionariei. Mai rău, 
a aflat că-n anii cincizeci, pe Aviatorilor, ar fi locuit 
arţăgoasa spanioloaică mai degrabă bască în palatul ce 
avea să devină sediu al FSN-ului lui Iliescu, aşa că să 
te ţii!

c. Las că şi cu bunele intenţii o sfeclea. De 
ziua altui tovarăş şi pretin şi-a tot bătut capul să fie 
original. Ăla, fecior tomnatic, se însurase de curând cu 
una iar cam trecută. Stăteau, vorba vine, într-o cameră 
de trecere, unde îngrămădiseră mobilier bătrânesc 
provenind de la amândoi, dar şi de la rude sau amici. 
Un credenţ, cum ce-i aia credenţ, măi oltene? un bufet 
adică, cu o vitrină umplută de porţelanuri desperecheate, 
un garderob masiv picat într-o rână, şapte scaune de 
opt feluri, un lădoi oribil, interminabil, pentru făină 
sau pentru alte cele, cine să-l ştie, cărţi în rafturi, cărţi 
pe jos curgând din pachetele sparte, n-aveai loc să te 
mişti... şi Sendi ce s-o fi gândit, ia să le fac una de casă 
nouă, a umblat tot oraşul până să-i cadă fisa, şi-a adus 
aminte că la magazinul Bega, prinsă-n pălămare, atârna 
de câţiva ani o balalaică ornamentală de vreun metru 
juma, s-a împrumutat ca s-o cumpere, dar a beneficiat 
şi de o reducere frumoasă, că nu fusese vandabilă, deşi 
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unanim admirată, a vrut să achiziţionese ş-un nai cât 
un ţambal, da nu i-or mai ajiuns banii, o luat un fârtat 
cu iel ca să carie muonstru şî s-or prezintat la gazdă, 
acolo lumie şî ţară, înghesuială dă mobile, pierpietu 
muobilie, şî dă goşti, adicătelea mosafiri, oltene, fire-
aţi neamu, sărbătoritu să zăbunească la cap cân l-o 
vădzut cu godzila dă chitară sovietică, abia o situară 
în respectivul purcoi, da Sendi s-o aşădzat calm pră 
lădoniu dă fănină ş-o aşceptat să-i dea dă beut.

d. Discurs plăcut. Ştia multe. Îi înduram 
prostioarele. Neajutorat. Violent la beţie. Greu să-l 
suporţi. Băga în el cu pumnu medicamente pentru herţ 
şi pentru scrânteală. Sărea cu toporu la vecini. Trecea 
dintr-un registru într-altu’. A tins să fie enciclopedic. Un 
polihistor. Ştia gramatică, astronomie, trigonometrie. 
A cantonat în mici nebunii. Voia jazz, cinematecă în 
regim continuu. Le găsise parţial la studenţi, la Casă, 
avea găşti în completare pe lângă. Obsedat să ştie ce şi 
cum a fost cu Ceaikovski. Cu muzichia şi cu liubovul. 
În consecinţă, a halit de nenumărate ori ‚Music Lovers 
al lui Ken Russel, recurgând mai ales la nopţile cinefile, 
patronate de Pacă pederastul (dar şi tăticu’ fotografilor 
refuzaţi), nopţi itinerante şi deocheate, care se lungeau 
în amieze vâscoase, când te întrebai cine sforăie lângă 
tine pe covor şi, şontâcăind mai adânc, în ce casă te 
afli şi de câtă vreme. Se împotmolise în rebusuri de doi 
bani, colecţiona revista de popularizare Magazinul. S-a 
băgat în yoga şi-n Krishnamurti. Înţelegea când eronat, 
când surprinzător. Dispera. Complet inadaptat. Fără 
nici un fel de priceperi. La şah, martori incerţi vorbesc 
despre finaluri rezolvate genial. Numai versatilitatea 
l-a privat de performanţă. A perfecţionat, pe urmele lui 
Smîslov, Apărarea Grünfeld. Jucând în minte partidă 
după partidă, în timp ce noi credeam că altceva îl 
frământă, se extazia zgomotos: „Mă urmăreşti? Pe 
scurt. Albul amână Cc3!” Uite că intervine unul şi 
insistă cu „I-am zis: şi cu Eliade, şi cu palindromuri, 
şi cu horoscoape nu se poate.” Altul: „De ce ne-am 
adunat aici? Să-i supralicităm cusururile? Să-l punem 
la zid?” Poliglot. Era as în engleză. Ştia maghiara la 
nivel de regionalisme. Înţelegea nemţeşte şi sârbeşte. 
Culegea vorbe de duh. Povestea Sendi că, prin 80, îl 
auzise în tramvai pe un puşti cam de clasa I trântindu-i 
una în ungureşte bunicii care-l aducea de la şcoală: „A 
hideg segged mellet nem jó aludni”, adică, oltene şi voi 
bănăţeni de viţă recentă, „Nu-mi place să dorm cu tine, 
că ai curu rece”. (Peste mulţi ani, Ianci şi Şomică vor 
avea o scurtă polemică stând în curtea lui Gabu la un 
pahar cu vin. Dar dacă Sendi o fi spus „Nem szeretek 
melleted aludni mert hideg a segged”? Trebuie păstrată 
nota infantilă şi eliminată cea erotică, precizează Ianci. 
Şomică achiesează ţuguindu-şi buzele, apoi mai trage 
un gât.) Trecând pe lângă un apartament dintr-o casă 
de raport, Sendi tocmai o surprinde pe o babă vorbind 
cu pisicile rămase afară în ploaie, în faţa sitei de la 
uşă: „Was ist los, Mädels, habt ihr’n Regenschirm 
vergessen?” („Ce-i, fetelor, v-aţi uitat umbrela?”) 
Când îi vedea pleoştiţi pe amicii săi, Sendi îi frăgezea 

cu „ce-i, fetelor, v-aţi uitat umbrela?”, iar expresia a 
făcut vogă, a intrat în diverse contexte, se potrivea-nu 
se potrivea.

e.... Apăruse încă unu’. Deşi ultimul venit la 
veghe, o să plece primul. N-ar zice că-l agasează 
pălăvrăgeala, doar că nu-i prieşte. E încă întuneric. 
Calea înapoi. Sendi-i pus bine în capelă. Pretenarii se-
ntristează şi se veselesc. Şirul de salcâmi. Bănuieşte 
cazarma hâită. Se sufocă. Trage aerul înecăcios cu iz de 
clincher. Case scunde, păzite de câini parşivi, care 
caută să-ţi pice în spate. Dintr-o ogradă – un hohot 
muieresc dând pe dinafară tabacioc şi curvăsăreală. 
„Râde cu toţi dinţii”, îl săgetă un susur în urechea 
stângă. Merge pe mijlocul drumului. Paznicul de la 
Betoane – în faţa porţii. Fâşâitul flegmatic a două-trei 
maşini ce-l depăşesc razant. Vasăzică, Sendi tolănit în 
fotoliu. Alături, patru cutii goale de pizza şi o sticlă 
aproape terminată de vodcă. Duhori greu de suportat 
ies din el. Atunci, demult, după o întâlnire la club, la 
unul dintre cluburile cu clopoţei plasaţi de organele de 
supraveghere, la cercul de deontologie generală (asta-l 
descumpănea pe tov Suveacă şi se-ntreba pe bună 
dreptate dacă-n spatele fasoanelor de atare gen nu se 
ascunde vreun pui de dumnezeu – cu d mic: deontologia 
cui? ne ajunge codul eticii şi echităţii socialiste, ce 
pitpalacu meu discută ăştia în paralel? cică antropologie, 
semiotică, sinergetică, bionică, ezoteria mă-sii), ca de 
obicei, au intrat în prelungiri la Oltul, la Vaporul, apoi 
la TAROM2, ca să eşueze într-un apartament, duşi de 
una dintre pipiţele momentului, care se lăudase că are 
două damigene cu zaibăr de Mehedinţi, iar acolo au 
chefuit ticălos, zbierând cântări porcoase, în timp ce-n 
odaia de alături se chinuia tatăl fetei, canceros în 
ultimul hal, mama bătea cu pumnul în perete când 
vacarmul întrecea orice măsură; se potoleau oţârică, 
însă o luau razna curând; a apărut la un moment dat 
chiar suferindul în cadrul uşii, cu pijamaua boţită şi cu 
ochii înfundaţi în craniul de pe care carnea picase. 
Nimfeta atât aştepta, l-a ales pe el, din motive neştiute, 
să-l ţuce pe gură cu saft, ca să-i facă în ciudă lui tătâne-
su, trebuie că era un vechi meci de familie, ea îi oferea 
babacului, înainte de expirarea timpului de joc, 
spectacolul dezmăţului şi-i dădea o lecţie de vitalitate. 
Nu-şi mai aminteşte dacă Sendi era de faţă ori doar s-a 
implicat ulterior, în felul lui, disecând la infinit o 
bucăţică din tot cazul. Nu-l interesase problema morală, 
în schimb a cerut detalii tehnice privind amplitudinea 
sărutului şi precizări asupra tegumentului de pe ţeasta 
bătrânului. Altele erau femeile lui. Nasoale şi cam 
bătute-n cap. Ajuns la spitalul din Gătaia, la ţăcăniţi, 
făcea pereche cu una măritată, doi copii – neutră, fără 
iniţiative, într-o lume paralelă; el – cult şi, uneori, 
cerebral, ea – precară, răbdurie; îl asculta fără reacţie, 
în runde peripatetice (sic!) pe lungi coridoare sau pe 
aleile parcului-pădure din jur, iar el lua tăcerea ei drept 
aprobare deşteaptă. Temele se reinventau de la zi la zi, 
de la toane la toane. După tratament şi vizita medicală, 
Sendi se întreabă dacă Dumnezeu a murit cu adevărat, 

epica magna



21

fiind totuşi de acord cu Nietzsche şi cu Zarathustra că 
pe lângă preoţi trebuie să treci cu sabia-n teacă pentru 
a nu fi tentat să-i răpui pe aceia dintre ei care-s eroi şi 
că sângele lui are ceva comun cu al lor, chiar luând-o 
ad litteram: bunicul său a fost protă în Bihor. Trece şi 
masa de prânz, ca apa, incoloră, inodoră, insipidă 
(Tatăl, pus pe fixarea cunoştinţelor: cum e apa, Sendi? 
Sendi, 4 anişori: incolo’ă, inodo’ă, insipidă. Tatăl: 
adică? Sendi, diligent: fă’ă culoa’e, fă’ă mi’os, fă’ă 
gust. Tatăl: b’abo, Sendi!), iar Sendi, cu nostalgia unui 
grătar la Vaporul sau la Bănăţeana, îi ţine muieruştii o 
prelegere despre cum se curăţă usturoiul, nu ciobăneşte, 
zdrobindu-l cu pumnul, aşa cum susţin unii, ceea ce 
înseamnă că pierzi bunătate de suc vital. Se taie întâi 
mustăţile, apoi se desprind căţeii, unul câte unul, din 
căpăţână, aceasta în cazul când nu avem a face cu 
sortul mono-bulb. Cojile şi pieliţa se înlătură cu 
delicateţe utilizând un cater sau un cuţit fin şi foarte 
bine ascuţit. Nu ţine figura cu agitatul lor într-un borcan 
ca să se desprindă, pentru că nu ai recurs la croşee şi la 
ciocane, ultimul tip de lovitură fiind interzis până şi-n 
box. Problematica e inepuizabilă. Cum se face pisatul? 
În ce mojar? Pe ce porţiune a mesei? Cu piper? Fără? 
Implicaţii. Sare grunjoasă sau sare de mare? Ce se 
întâmplă cu tensiunea şi cu căile renale? Să încurajăm 
producţia autohtonă, fie ea şi din secuime. Spunem nu 
insipidului produs chinezesc, cel care lesne se oxidează 
şi devine, din alb, pământiu. Încă de pe vremea 
dictatorului răposat, Sendi îşi boteza vieţuitoarele de 
companie cu numele unor demnitari din marea ţară a 
lui Confucius, cei din timpul revoluţiei culturale. Îl 
întreba câte unul în răspăr dacă nu se teme de 
consecinţe. Sendi era pregătit: „Eşti atent? Astfel îi 
umanizez pe diriguitori. Nu le convine, să mă bage la 
puşcărie. Abia aştept, scrisoarea pentru Europa Liberă 
o am scrisă şi expediabilă. Mă asculţi? Eu militez 
pentru Falun Gong şi pentru aiul roşiatic românesc.” 
La Gătaia, altă zi, altă distracţie. Fata-femelă pare să 
ştie sloganul „uită-te la mine când îţi vorbesc”, căci îşi 
catifelează privirea atunci când Sendi face o paralelă 
între yin şi yang, pe de o parte, şi teoriile focului, pe de 
alta, aşa cum apar ele la Frazer, una solară, deci 
încărcată pozitiv, iar alta cu conotaţii negative, mizând 
pe virtuţile purificatoare, cele două aserţiuni nu se 
exclud, zice Sendi, în timp ce Frazer ezită, de vreme ce 
unul căruia-i zice Mannhardt şi se pretinde savant l-a 
smintit, mai degrabă se completează şi se 
contrabalansează. Pe la miezul nopţii, profitând de 
regim special, Sendi încă se-nvolbură pe cărări şi-n 
cotloane, unde alţii, mai pragmatici, se dedau amorului 
carnal, el încearcă să-şi relaxeze tovarăşa prezentându-i 
aspecte hazlii dintr-o partidă Reshevski – Fisher 
desfăşurată în 1961. „O comedie a erorilor”, chiar aşa 
a caracterizat-o marele Bob. „Am o listă de priorităţi. 
Trebuie să-mi exersez discursul şi noaptea. Sper să-i 
conving şi pe doctori. Cu fetiţa nu-i nicio problemă”, 
zice Sendi. Fiecare cu păsărica lui, cugeta/o să cugete 
ăla plecat primul de la priveghi. Sendi cu speculaţii 
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idiomatice şi stilistice gen Nu-mi place să dorm cu tine 
că ai curu rece ori Ce-i, fetelor, v-aţi uitat umbrela? eu 
cu suvenirul în regim de obsesie al nopţii sărutului 
mortal, când o tipă pe care n-am mai revăzut-o şi-a 
prezentat nurii şi potenţialul în faţa unui tată ce încă-şi 
anima ciolanele. E ca şi când muribundul şi-ar fi 
supravieţuit. Fiecare cu păsărica... Muzica răbufneşte 
alături. Poarta-i dată de perete. Intră în curtea străină. 
Un cort cât un teren de fotbal, dar şi mese care-au buit 
pe dinafară. Înşfacă o jumică de răchie, o gâlgâie 
îndelung, constată că are damf de făcătură, dar tot mai 
bine-i decât cu duhoarea ieşind din bietul Sendi. 
Nimeni n-are treaba lui. Unii-s beţi, alţii – îmbârligaţi. 
Doi inşi se duelează muzical pe textul „Tu nu vrei, tu 
nu vrei răchie să bei? Ba eu vreau, ba eu vreau răchie 
să beau!” Râd să se prăpădească şi o iau de la capăt 
schimbând rolurile. Nişte perechi se-nvârt pe-o arie 
cimentată. Se repede la una stingheră şi o joacă în 
draci, deşi nu se pricepe la astea populare. O părăseşte 
după câteva zvâcuri. Nimic nu ţine, rămâne întruna 
partener al desfrânatei în prezenţa tatălui muribund. Se 
îndreaptă spre un dreptunghi luminat, coboară, 
înaintează pe un culoar marcat de borcane cu murături, 
de bidoane şi butoaie, de cârnaţi, de scule, de drujbe. 
Se face negru. Ori că nu-i mai nimic de-a lungul 
pereţilor, ori că au dispărut lămpile. Continuă să 
meargă cu o lumânare în mână, una pe care a luat-o de 
pe masa însurăţeilor, în timp ce mireasa se mozolea, ca 
după canonul unei snoave, cu, pare-se, naşul, iar mirele 
sforăia cu capul pe masă, freza-i rotată, operă a 
maistorului Fleciţă, urmaş al marelui Echtkarmanadl, 
ajunsese în salăţi, în maioneze, în creme, în zeama 
sarmalelor cât pumnul lui Hercul. Sarmii, aşa le-ar fi 
numit unchiul dac din Canada. Dezastrul se înteţeşte în 
urma sa, „nu trage, tovarăşe!” se dă de ceasul morţii 
mireasa, „ţi-ai găsit naşu!” gâfâie naşul, şi, într-adevăr, 
se aude pocnetul gumilasticului, iar fâşâitul parşiv, ca 
de obuz în ascensiune, al trenei nupţiale, anunţă 
explozia; mirele înalţă maiestuos capul de pe masă, 
stropi de curcubeie-i sar din plete, beleşte ochii şi 
scoate un răcnet de mobilizare: „sfântă patrie română!”, 
la care naşul îl molcomeşte cu „avem totul la-ndemână” 
chiar când acela izbeşte necruţător cu ţeasta-n tăblie, 
fluturându-şi frizura rotată şi arătându-i observatorului, 
pentru o clipă, cerbicea conformată insuficient. Nu-i 
destul, pentru că, după o pace înşelătoare, mirele repetă 
mişcarea, însoţită de aceeaşi invocaţie, numai că 
pălitura de berbece e mai pregnantă, iar elanul 
participativ al naşului se dovedeşte la înălţime: „suntem 
numai piepţi şi vână!” La al treilea asalt, naşul dă o 
pildă de înţelepciune, nu mai umblă după rime ieftine, 
nu mai incită la luptă, ci tranşează a armistiţiu: „Ia mai 
taci şi dormi, Petre!” Ceea ce se şi întâmplă. Continuă 
să meargă cu o lumânare în mână, iese în fundul 
grădinii, unde trei fârtaţi se îndeletnicesc cu câte o 
trebşoară. Primul vomită silenţios, al doilea se pişă cu 
icnituri, iar al treilea-i fotografiază ajutându-se de-un 
blitz din vremuri cu feţi şi zmei. „’s trii căţei/ stricăţei”, 
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forţează omunost în tranzit ligamentul. Nu mai vede 
nimic. E ca o locomotivă mânată printr-un tunel. Se 
împiedică de nişte sfori, aşa bănuieşte. Să nu-ţi rupi 
capu, îi aruncă unu în timp ce aprinde o lanternă. Viţă 
de vie, tufişuri. Cel cu sursa de lumină stă într-un 
hamac prins de doi pomi. Butuci, jumătăţi de anvelopă, 
săniuţe, scaune de tractor, fiecare cu omul său. Lămpi 
de miner, lumânări în sfeşnice, felinare scobite în verze 
şi-n vinete, lampioane. 

Şi-a dres ochii, bâjbâie până pe terasă, unde 
baldachinul cules de pe mesele prezidiilor de odinioară 
estompează puterea reflectorului bun de casat. Deci a 
intrat la Scîrţ – Loc lejer prin grădină, nu din stradă. 
Trece de bar, cercetează a proasta încăperile. Vraişte 
cu dichis. Piluck cu Fie stau într-o bancă şloampătă de 
şcoler, cu lemnul scobit pentru călimară. Se-mplinesc 
şapte (sau cinci?) ani de când Sendi a dat-o-n primire. 
Cică-l evocă, nu se mai satură. Râd să se spargă. Aproape 
că nu-l bagă-n seamă. Se-ntinde-n patul de campanie 
de lângă ei, cu o bere la căpătâi. Mai trage cu urechea, 
mai aţipeşte. Se binoclează la fetişcana care-l sfidează 
din cuşca ei de macaragiu proptită de tavan învârtind 
paiul în nuştiuce carcalete. Se uită la pereţi: Polizaţi 
numai cu ochelari de protecţie! Să facem totul pentru 
realizarea ritmică a produselor de export! Ceauşescu 
şi poporul! Păstraţi liniştea între orele 15-17 şi 22-5! 
Fumatul şi focul deschis strict interzis! Dacă eşti de 
tot puştan, avertismentele de pe ziduri nici măcar nu 
te mai amuză şi nu-ţi baţi capul cu ele. Dohăneşti fără 
greţuri şi aprinzi beţişorul parfumat din scoica babană 
ce ţine loc de scrumieră. Să facem totul… Ce figuri erau 
ăi bătrâni! Fie şi Piluck tot varsă câte-un strop de bere 
pe podea, ca să-i fie de pomană lu Sendi, dar mai mult 
bagă la jgheab, numa aşa-i ajută să-şi aducă aminte 
şi să se ţină veseli şi totodată elegiaci, o ţin mereu cu 
isprăvile lu Sendi pe care tot târgu le ştie pe dinafară, 
cum l-a bruftuluit el în vagonul-restaurant pe ospătarul 
de Rahova, ăla care voia să semene cu bateristul Sergiu 
Malagamba, Sendi l-a săltat de perciuni, nemulţumit 
de cum a răspuns băiatu la problemele ridicate de el, 
s-a băgat în bucătărie, s-a ofticat de-atâta mizerie, a 
gustat din fiecare ciorbiţă şi s-a indignat că-s tot un 
drac, aşa că le-a combinat la inspiraţie, mai turnând în 
fiertură vin şi jamaică, mai dregând-o cu mujdei, după 
reţeta Sendi, din gros. Geaba l-au chemat ăia pe şefu 
dă tren, că n-au răzbit-o cu Sendi, iar când s-ajungă-n 
Bucureşti, cam prin dreptul mânăstirii împuşcate la 
filmări holiudiene de Sergiu Nicolaescu, n-au mai 
avut gagiii încotro, au făcut schimb de adrese şi de 
telefoane cu Sendi, promiţând grabnică revedere + 
reciclare la preparat de păpică, dar mai de crezut e 
că şi-au schimbat tura pentru când s-o întoarce Sendi 
din delegaţie sau că şi-au complectatără echipa cu 
vreun forţos din Ferentari, unu care zici că te mângâie 
atunci când îţi repede una de te trezeşti în popou. 
Ăla de-a tuns-o primul de la priveghi ar vrea s-aducă 
rectificări, să le spună că bat câmpii, însă parcă are 
fălcile încleştate, în timp ce privirea-i aspiră informaţia 

bătută-n pereţi Gazeta de perete a organizaţiei de bază 
PCR – Munca oamenilor în atelierul de cizmărie – 
Cabinetul de documentare politică – Copii jucându-se 
în parcuri special amenajate între blocuri – Spre secţia 
de votare însă din când în când alunecă şi o soarbe 
pe obrăznicătura ce-şi bălăngăne cracii în cabina de 
macara. Iacătă şi-un anunţ-prospătură lângă bustul 
tetanizat al stahanovistului,Teatrul Auăleu te deprinde 
cu Arta pârţului în incinta Scârţului, luându-se după 
jurnalul nebunului de Dali. Într-un târziu apare şi Sendi 
trăgând dintr-o Kasteel rouge, înseamnă că iar a scăpat 
de belele. Nu, nu-i adevărat, pe cheferistul acela care 
se deghizase-n ospătar nici până-n ziua de astăzi nu l-a 
iertat, un impostor, mixtură de avorton interbelic şi de 
javră comunistă, cu un asemenea specimen nu ai cum 
să pactizezi, că dacă tu nu te respecţi, atunci cum să ai 
pretenţii de la alţii; sigur, cugetă Sendi, asta poate fi o 
scuză pentru cele mai mari măgării. Confirmă că au fost 
tentaţi să-l cotonogească, însă el s-a bazat pe un tertip 
scoţând din buzunar colţul unei legitimaţii, de fapt cea 
de la institut, şi i-a ameninţat cu măsuri punitive, aşa 
că l-au cinstit cu un coniac Murfatlar şi cu o fleică în 
sânge. Numa să nu fi…, vrea Piluck să bage-un fitil. 
Sendi se-nfurie, ştiu ce porcărie vrei să pronunţi, că 
ar fi putut să scuipe, să alte alea, i-am supravegheat 
îndeaproape, eu însumi am preparat mujdeiul sau, mă 
rog, am dat ordinele cuvenite, termină cu scabroşeniile. 
Şi omunost ştie că Sendi o ţine langa pe-a lui ca un 
copil bătrân ce se află, greu îl împaci când l-ai scos 
din ţâţâni. Bucurie mare că se duce, în ‚90, cu trupa 
la Sibiu, la primul festival de jazz „în libertate”. N-a 
ţinut mult. S-a luat Sendi de unul dintre organizatori, 
pirpiriu şi veşnic asudat, şi nu l-a slăbit până la sfârşit. 
Cum vă permiteţi voi să vă autoflataţi în program că 
sunteţi oraş-martir, când la voi s-a împuşcat armata 
cu miliţienii/ Voi ştiţi ce-a fost la Timişoara/ De 
Proclamaţie aţi auzit/ V-aţi trecut rangurile după 
canonul expirat, instructor, muncitor, ca să stea blânzi 
propagandiştii lui Iliescu/ De ce nu şi mineri, că sunt 
mai la modă/ Şi stai că nu am terminat, trec la chestiuni 
fundamentale/ Eşti atent?/ Cum vă îngăduiţi voi să-l 
scrieţi pe Martial Solal Martial So-ll-al, adică cu doi 
l, că aşa-i mai exotic, dacă tot s-a născut în Alger. Voi 
ştiţi cine-i omul? Bănuiesc că da. Vă dau eu referinţe 
în plus. Mai scurt. Numărul unu: pianist, dar a făcut 
muzica pentru A bout de souffle al lui Godard. Cum 
care Godard. Jean-Luc. Numărul doi: Godard a comis 
o singură greşeală – l-a distribuit pe Belmondo în rolul 
gangsteruţului de Paris (cel ce omoară cu nesimţire 
şi are parte de-o bucăţică americană precum Jean 
Seberg), în loc să-l pună pe Serge Reggiani. Cum de 
ce? Nu sunt fan Belmondo. Dimpotrivă. Numărul trei: 
puneţi mâna pe videoplayere şi completaţi-vă cultura 
cinematografică. Cum, le aveţi şi o aveţi? Înseamnă că 
degeaba. Până s-a enervat careva: Bă Sendi, după câte 
ştiu, tu eşti un simplu tehnician. De unde le ştii tu pe 
toate? Dar Sendi nu s-a lăsat: Eu nu sunt creaţia unei 
diplome. Trebuie să te respecţi şi prin fleacuri dintr-
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astea ce ţin de cultură, că dacă tu nu te respecţi... Sendi 
s-o fi dus după altă bere. Piluck şi Fie nu se opresc 
din povesteală. Pe vremea atelierului de serigrafie, 
pe Bujorilor, nu departe de cimitir, Barosi a pus de-o 
ciorbă cu morcovi şi corcoduşe. Nu prea se lăudau cu 
încasările în ziua respectivă. Trebuia să pice şi Sendi. 
Rămăsese în frigider o bucăţică de cârnat. Cum s-o 
împartă în 4? I-au dat cârnatul căţeluşei corcitură Mau. 
Nu se poate, nu se poate, prinse să urle Sendi la aflarea 
veştii, toată ziua mi-am preparat sucurile gastrice 
pentru fărâma aia de cârnat, mă distrugeţi, m-aţi 
îmbolnăvit. Ăsta de-a plecat intempestiv de la priveghi 
se saltă din patul de campanie, nici salut, nici bună 
ziua, o ia pe trepte în jos şi ajunge într-un apartament 
ce-i pare cunoscut. L-a răzbit foamea. Se duce fix la 
răcitor, ia un coltuc de pâine de pe masă, îl unge cu 
margarină MARGA, peste care pune o felie de salam 
cu soia, mestecă, bea un Cico, îşi face un nechezol la 
spirtiera expres, fumează o mărăşească, se spală cu 
săpun Cheia, citeşte documentele Congresului al XIV-
lea, se joacă de-a dacii şi romanii, îi ascultă la radioul 
Mamaia pe Trio Grigoriu cântând Macarale râd în 
soare argintii, bagă într-o plasă de rafie două sticle 
de coniac Zarea, înşfacă o jerbă din flori artificiale, 
se asigură că pe panglica roşie scrie cu auriu Eroilor, 
slavă!, le aşază pe ghidonul bicicletei Tohan, o tunde 
hoţeşte, iacătă-l în stradă. 

Ajunge în piaţa Bălcescu, cea pe care timişorenii 
mai vechi o numesc, împăturindu-şi preţios buzele, 
Lahovary, ca pe vremuri, convinşi că au de-a face cu 
unul de-al lor, vreun italian sau vreun franţuz devenit 
slugă a imperiului, aşa cum a fost Eugeniu de Savoya, 
cuceritorul Timişoarei, şi neluând în calcul că o fi 
avut doar rangul de ispravnic de Vâlcea. Pedalează 
înfruntând aerul tare al dimineţii. Care dimineaţă? 
Când o coteşte, ajunge la pasajul ce dă înspre corturi, 
nuntaşii de-abia se prepară pentru petrecere. Mirele se 
împăunează cu frizura sa rotată, marcă a maestrului 
Fleciţă, el, mirele, e ager şi ea, freza, e intactă. Torogoata 
ba o dă pe plângăreală cu ia-ţi, mireasă, ziua bună, ba te 
bagă-n viteză cu o învârtită care-ţi ia maul. Mânuitorul 
instrumentului duios-infernal se ţine în umbră, avem 
de-a face cu o vedetă care se va deconspira în etape. 
Nu le convine petrecăreţilor că pe la nasul lor, tocmai 
atunci când au de nuntit, se preumblă un biciclist ivit de 
niciunde, îl consideră o piază văzând cum îşi bălăngăne 
coroana mortuară şi neţul de lume proastă, ei chitiţi, el 
cu blugi soioşi, nebărbierit şi puţind a tescovină. Nu-l 
deranjează. Altceva nu-i dă pace. De când cu Sendi la 
betoane îi vin în cap toate păcatele mai mari sau mai 
mici care i-au colorat traiul. Prin ţeastă, prin piept, prin 
organul ruşinii (unde o fi fiind?) îl săgetează episodul 
cu excursia la mânăstirile din Bucovina, la care 
n-a vrut să renunţe, deşi un consătean îl înştiinţase, 
chiar înainte de îmbarcare, că murise bunică-sa. L-a 
convins pe ăla să spună că nu l-a găsit (pe atunci, ca 
şi pe vremea lui Ştefan cel Mare înainte de bătălia 
de la Războieni, celularele nu existau), ca mai apoi 

idiotului să-i tot umble gura la beţie, iar el să fie nevoit 
să-l cinstească pentru a-l determina să nu meargă cu 
dezvăluirile până la capăt, şi tot aşa, până insul a crăpat 
naibii, iar el a simţit o mare uşurare pentru un timp. 
Dar iată că acum nu-i foloseşte faptul că nenorocitul 
a mierlit-o, vina i se pare imprescriptibilă, mult mai 
adâncă decât atunci când a comis porcăria. Iarăşi 
casa joasă cu poarta întredeschisă, din spatele căreia 
pândesc potăi parşive, gata să te-ncolţească, însă nici 
vorbă de chef, doar timbrul inconfundabil, mustind de 
tabacioc şi de curvăsăreală, „alţhaimeristule, să ieşi în 
mă-ta din casa mea!” Dar nu iese nimeni. Stătuse ca 
boul, la Putna, dinaintea mormântului celui numit de 
papa Sixtus al IV-lea „atlet al creştinătăţii” şi-l auzea 
ca prin vis pe părintele-ghid pomenind de anul 7000 de 
la Facerea Lumii, de inimile vegetale răsturnate de pe 
soclul din marmură de Carrara, însă lui i se arăta bună-
sa întinsă pe căloniul (= năsălia) confecţionat din bârne 
şi din scânduri negeluite, limpede o vedea, încât îi 
distinse zâmbetul zeflemitor din colţul buzelor. Silozul 
şi concasorul se profilează, bestii mezozoice, pe cerul 
matinal. Paznicul de la Betoane o fi intrat la căldurică. 
Nişte vagoane se ciocnesc pe liniile de triaj ale gării 
Fratelia. I s-a spart un baieu pe drumul plin de colţuri. 
Pe fata aia n-a mai văzut-o de-atunci. Păcat. Săruta 
meseriaş, îţi clăbucea creierii. Chiar dacă ochii lu ta-
su te sfredeleau de pe obrazul descărnat. Sau tocma 
de-aia. Înainte s-o ia printre cruci reazemă bicicleta 
de prunul ce-a dat din mijlocul unui mormânt uitat 
de aparţinători. Unde sărăcie ai găsit urâţenia asta? 
arată unu înspre jerbă. Haverii, pretenarii, se învârt 
la oarecare distanţă de copârşeu. Crucea din tablă e 
proptită de zidul capelei: 

 
 CURE ALEXANDRU

 1952 – 2007

Trebuie că au ajuns departe cu naraţiunile.
q. … să-l scoată din sărite. Deşteptări cu 

trompete, raportul dat ba în faţa comandantului de 
pluton, ba dinaintea comandantului de batalion, 
fazele greţoase ale pifănelii. Le vedea zi de zi, stătea 
la etajul unu, de la balconul lui până la gardul unităţii 
de pompieri nu erau mai mult de opt-zece metri. 
Sendi avea oroare de grade, de cazonerie. De altfel, 
l-au declarat inapt pentru serviciul militar. Ca să-i 
contracareze, a băgat muzică la maxim… da-l scotea 
din sărite când vedea numele formaţiei CURE pus de 
grafittomani pe toate gardurile, umbla să afle cine-l scrie 
pe ziduri, sigur că ştia de Robert Smith, dar spunea că 
nu-i chiar pe gustul lui, îi ajungeau propriile-i tenebre, 
iar gândul sinuciderii nu voia să-l aprofundeze… au 
trimis şefii de la pompieri o vorbă administratorului că 
n-ar fi rău să-l mai domolească pe tovarăşu cu muzica, 
deoarece atentează la disciplina recruţilor, care, în loc 
să se deprindă cu noile funcţionalităţi, trag a civilie, iar 
gândul le zboară la drăguţele lăsate acasă, cu ce s-or 
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îndeletnici dumnealor, oare sunt fidele… … şi asta 
pentru că unu mai vagabond I-a zis Ce CURU meu, 
mă Sendi, ce te dai aşa măreţ, uite cum te cheamă S-a 
supărat Sendi, a sărit la respectivu, dar ar fi luat-o pe 
coajă, că tipu era expert în caft, pe când Sendi numa un 
pachet de nervi ineficace… nu s-a sfiit să se-ncontreze 
cu unul dintre şerifi: Domnu, poate că n-aţi aflat, Bob 
Dylan este un pacifist, aşa cum pompierii pacifică 
zonele incendiate, iar piesa pe care am pus-o noaptea 
trecută între orele unu şi două se regăseşte şi-n cârnatul 
de program al cenaclului Flacăra, iar liderul acestuia, 
Adrian Păunescu, pe care sunt sigur că-l apreciaţi, a 
tradus-o sub titlul discutabil Vânare de vânt, oricum, 
nu cred că trebuie considerat drept abatere disciplinară 
dansul de unul singur, pe această muzică, al pifanului 
aflat de gardă în foişor, dimpotrivă, astfel se încălzea 
şi rămânea vigilent, iar pe de altă parte îşi exprima 
adeziunea politică la lupta fără istov a popoarelor lumii 
pentru pace şi pentru progres… […]… îşi rânduia 
etimologiile lui pe care le schimba de la o lună la 
alta în funcţie de ce mai măcina el în singurătăţile-i 
impenetrabile, dar şi după toane, după inspiraţie. Ai lui 
ar fi fost francezi, bagsama alsacieni, asimilaţi ca nemţi, 
maică-sa a venit pe jos după Război, din Viena până-n 
Banat, în patruşcinci, aducând expresia (pe care i-a şi 
transmis-o) les prêtres sont dans mon coeur, deci Mon 
Coeur „inima mea” am putea să-l traducem cu Sfinţia 
Ta! Părinte! Apoi au intervenit deformările germano-
române, nemţii comprimând, iar valahii lungind-o. 
Asta mergea o vreme, ca peste puţin să se certe iarăşi 
Sendi cu depresivul Robert Smith şi cu mâzgălitorii 
de pereţi. […] … subofiţerul îşi bulbuca uitătura, 
gata să plesnească de perplexitate, pe când Sendi îi 
relata imperturbabil că, la cererea pifanului (pardon! 
oşteanului), o să pună în nopţile următoare Colloseum 
şi Jethro Tull – ştie domnu’ cine a fost Jethro Tull şi 
cât a făcut el pentru propăşirea omenirii, de la săpăligă 
până la semănătoarea mecanică? La lecţiile de educaţie 
cetăţenească n-ar strica să li se vorbească pifanilor, 
mă scuzaţi, militarilor, despre această personalitate, 
şi asta ţinând seama că mulţi cultivatori ai pământului 
habar nu au şi că pun în primejdie recoltele şi aşezările 
dând foc la mirişti, deci încălcând legislaţia şi obligând 
organele în drept la acţiune: să amendeze şi să stingă. 
Noroc cu superiorul subofiţerului, om de gaşcă şi plin 
de umor, care s-a împăcat cu Sendi: după ce ieşea 
din tură, lua o sticlă de coniac şi se înfiinţa în uşa 
apartamentului de la etajul unu, rejucau partide celebre 
de şah sau călătoreau în spaţiu-timp servindu-se de 
colecţia Arhitectura de-a lungul veacurilor, din care 
Sendi nu ratase nicio apariţie. 

r. … se dădea cu taxiul atunci când buzunarele 
i se umpleau prin vreo inginerie locativă, prin apariţia 
miraculoasă a unui donator. Se lăbărţa pe bancheta din 
spate sau se proptea în dreapta şoferului, comanda ferm 
(eu plătesc! Că dacă tu nu te respecţi, cum vrei ca alţii 
să te respecte), trecea prin cartiere pe care nu le mai 
văzuse din copilărie, dădea o fugă prin satele apropiate, 

îşi clătea ochii, se simţea stăpân pe propriile-i plăceri. 
[…] … mi-ai mutat cafeaua… te-ai atins de ţoiul meu… 
mi-aţi dat ochiurile cele mai mici… de ce n-aţi împărţit 
cârnatul? Îmi preparasem papilele pentru el, o să dau 
în gastrită din cauza voastră… poate că a fost primul 
şomer al Timişoarei după 90, nu zicea că s-a săturat 
să proiecteze, ci că nu mai vrea să vadă mutrele unor 
şefi după revoluţie… şi Teli a vrut să-l ajute, i-a dat 
pe mână sculpturile, hexagoanele lui, să le şlefuiască 
bavurile, dar n-a fost chip, cum nici la atelierul de 
serigrafie n-a făcut pureci: îi lipsea răbdarea; sau mereu 
îl nemulţumea ceva. Se însenina deodată: Minunat 
dansa pifanul ăla în foişor, după miezul nopţii, pe 
Blowin’ in the Wind. Nu m-aş fi gândit la o asemenea 
ipostază. Film de nota zece. 

s. … Cure, adică vindecătorul, cel cu remediul, 
şi Sendi prindea puteri de titan sub povara plăcută a 
numelui său.

ş….În curând o să pice şi taica popa. Se va mira 
cât de mulţi prieteni a avut unu care a rămas singur pe 
lume. O să facă o slujbă după sufletul tău. Ce frumos 
şi ce trist va fi când, după ce groparii aruncă ultimele 
lopeţi de pământ şi potrivesc coroana şi cele câteva 
buchete, o să capeţi într-un păhăruţ din plastic nişte 
răchie, ce bine-i să simţi, bicisnic şi vinovat, arsura 
pe gâtlej, ţi se vor umezi ochii, laşi lumânarea pe-un 
mormânt la-ntâmplare, zici De-acu rămâi cu bine, 
Sendi, ne vedem data viitoare, în timp ce o mână îţi 
mai toarnă în păhăruţ. 
________

 1 Să fi fost vorba de El unico camino sau de Memorias: 
la lucha y la vida? 

2 Cafeneaua de lângă agenţie.
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Nicoleta CLIVEŢ-CERNEA

Roman cu demoni şi moldoveni
În urmă cu cincisprezece ani, isprăvile lui Simion 

Liftnicul se terminau cam în coadă de peşte: după un sejur 
de două săptămâni în liftul devenit loc al rugăciunii şi 
chiar al săvârşirii câtorva minuni, dispariţia sa e atât de 
miraculoasă, încât până şi cel care i-a consemnat strania 
aventură spirituală dă din umeri neştiutor la aflarea 
veştii. Cert este că se lăsa astfel deschisă o portiţă pentru 
eventuala întoarcere a personajului, cu alt chip şi alte 
metehne. Celălalt Simion (Polirom, 2015) îşi face intrarea 
în scenă venind dinspre celălalt capăt al spectrului 
experienţelor sufleteşti: spaţiul de recluziune este acum 
închisoarea, iar rugăciunea este înlocuită de virtuţile 
instantaneu liniştitoare ale Xanaxului.

Redus la principalul nucleu epic, cel mai recent 
roman al lui Petru Cimpoeşu s-ar rezuma astfel: ajuns în 
detenţie, Simion (zis Puiu, un merceolog pensionat pe 
caz de boală graţie soţiei, Emilia, care a lucrat la Casa 
de Pensii) scrie o Lucrare. De fapt, el este chiar naratorul 
romanului Celălalt Simion, roman scris pentru a beneficia 
de varii avantaje, inclusiv de o eliberare condiţionată. 
Acţiunea este plasată în Bacău, „un loc urât interesant“, 
în care cea mai prosperă afacere este cea cu haine second 
hand, unde cetăţenii sunt „mereu nervoşi“ şi „nemulţumiţi 
de viaţă“ (de aici şi consumul generalizat de Xanax), dar 
dornici să se căpătuiască în stil românesc, adică uşor 
şi repede. Asta îi face să fie receptivi la orice prilej de 
îmbogăţire, iar asemenea prilejuri nu lipsesc, căci „mâna 
Destinului“ şi, deci, voia lui Dumnezeu îşi fac imediat 
simţită prezenţa şi lucrează eficient, cum altfel decât 
prin oameni providenţiali. Ieşit din casă sub pretextul 
căutării motanului pierdut al nevestei, Simion se abate pe 
la crâşma Regrete Eterne, unde amicul Gogu (absolvent 
a zece facultăţi private, acesta îşi câştigă existenţa ca 
postac al primăriei, cu nickname-ul Bestia Securistă) 
i-l prezintă pe Deputat – un individ dubios, presupus 
parlamentar, cinic şi pragmatic, dar evaluat de Simion ca 

„om de valoare“. Planul său e simplu: speculând interesul 
în creştere acordat societăţii civile, propune crearea unei 
Fundaţii prin care „vom scoate bani din setea de dreptate a 
poporului. Este nestăvilită!“ Aceasta se va numi Fundaţia 
Umanitară şi Culturală Filantropia (redenumită, ulterior, 
Rafael), obiectivul fiind „acela de a ne îmbogăţi“. După 
lansarea proiectului, Deputat dispare, pentru ca după alte 
două luni Simion, Gogu şi Bazil (prieten al lui Simion, fost 
ziarist, obsedat că e urmărit de KGB şi atacat psihotronic, 
un fel de intelectual neînţeles al urbei) să se întâlnească cu 
trimisul lui Deputat, respectiv cu Avocat European pentru 
Drepturile Omului, pentru a definitiva totul. Fundaţia este 
înfiinţată, iar echipa e completată cu Emilia (contabilă), 
Hans (amic al lui Bazil, un mecanic auto cunoscător al 
magiei negre) şi Gioni (inamicul maidanezilor). Obiectul 
de activitate: trei furgonete cu număr de Bulgaria, conduse 
de Bazil (însoţit de Lica, o chinezoaică venită la muncă în 
Bacău, rămasă şomeră şi pripăşită pe lângă el), Hans şi 
Gioni hărţuiesc şoferii în trafic, dar le dau şi posibilitatea 
de a se plânge pentru asta, căci pe spatele maşinilor 
scrie: „Indisciplinat în trafic? Sunaţi la...“ Numărul 
de telefon este unul cu suprataxă, iar la capătul firului 
răspunde Simion, cu misiunea de a înregistra plângerile 
şi de a prelungi conversaţiile. Gogu este, fireşte, eminenţa 
cenuşie ce veghează din umbră. Afacerea merge strună, 
până când Simion însuşi dă în vileag întreaga inginerie 
financiară: într-o discuţie cu Bazil, îl avertizează pe acesta 
că telefonul este cu suprataxă. Din păcate, însă, numărul 
lui Bazil chiar era supravegheat, astfel încât vor fi repede 
judecaţi ca grup infracţional organizat (ameninţarea adusă 
siguranţei naţionale este o acuzaţie la care se renunţă 
pe parcursul anchetei) şi condamnaţi: Simion şi Emilia 
primesc câte doi ani de închisoare, Gogu ia cinci ani, dar 
după ce-şi ascunde banii câştigaţi în Elveţia, îşi cumpără şi 
un avion cu care fuge în Transnistria; Hans are un accident 
în care se răneşte grav la singurul rinichi pe care îl mai are 
(pe celălalt îl vânduse ca să-şi cumpere un Iphone şi să-i 
plătească nevestei o operaţie de micşorare de nas), iar pe 
Bazil îl aşteaptă „o luptă scurtă şi inegală“ cu cancerul, 
pe care o va pierde. Deci ultimii scapă datorită bolii, în 
vreme ce Gogu, strategul întregii ticăloşii, se salvează 
prin mijloace brevetate de capitaliştii autohtoni.

Anii care îi despart pe Simionii lui P. Cimpoeşu 
au transformat o umanitate deopotrivă năucă şi evlavioasă 
(dar care păstra speranţa) într-una anxioasă, nevrotică, 
inconştientă de dimensiunile şi implicaţiile răului pe 
care-l orchestrează. Romanul „cu îngeri şi moldoveni“ al 
lui Simion Liftnicul este înlocuit acum de un roman „cu 
demoni şi moldoveni“. Toate personajele din Celălalt 
Simion se cred victime (ale sistemului, mai ales); agitaţia 
lor interioară şi mentală e semnul unei nevroze grave 
(nu degeaba „orice zi fără Xanax poate fi o zi ratată“) 
ce pare să le fi afectat iremediabil fiinţa profundă. Dacă 
în Simion Liftnicul uşurătatea firii moldovenilor abia 
începea să dădea târcoale infernului, aici se instalează 
chiar în mijlocul lui: răul erodează din interior, rapid şi 
fără a întâmpina rezistenţă. Aproape că nu există paragraf 
în care să nu fie raportată o nenorocire, o şmecherie, 
un matrapazlâc. Frazele scurte, presărate cu naivităţi 
şi stângăcii (în fond, naratorul Simion nu e decât un 
merceolog), au o nonşalanţă şi o directeţe ce concurează 
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aerul precipitat al breaking news-urilor de pe la noi. 
Există mult anecdotic, mult senzaţional ce proliferează 
metastazic, infernal, aşa încât totul ar putea să pară prea 
mult şi prea apropiat de modul în care este mediatizat 
cancanul în prezent. În realitate, însă, epicul acesta 
centrifug şi strident este oglinda ce reflectă o umanitate 
ea însăşi centrifugă, infinit divagantă, amestec sulfuros 
de planuri mari (de a scrie Lucrări/ Tratate, mereu cu 
majuscule, de parcă s-ar încerca prin ele compensarea 
nimicniciei) şi găinării mărunte.

Există în roman o scenă revelatoare pentru 
deruta existenţială a acestei lumi; este vorba despre acele 
dimineţi în care, trezindu-se, „Emilia se ridica în şezut, 
stătea aşa cam un minut, cu privirea fixată pe dulapul de 
haine, şi la urmă întreba: Cine sunt eu?“ Această rupere 
a contactului cu sine (amplu caracterizantă pentru toate 
personajele) îşi găseşte o reparaţie stângace şi provizorie 
în vorbele lui Simion: „menţionez că tu eşti soţia mea şi 
persoana la care ţin cel mai mult pe lumea asta, mai ales 
că nu avem copii (...). Uneori, dacă reuşeam să o fac să 
înţeleagă în profunzime cât de frumoasă e viaţa şi cât de 
fericiţi suntem împreună, chiar începea să plângă. Alteori, 
după ce rămânea alte câteva momente pe gânduri, părea 
că-şi revine. Începea să-şi amintească cine e şi de ce se 
trezise în pat lângă mine. Se pipăia în creştet, apoi pe 
frunte şi în alte câteva zone ale capului, ca şi cum l-ar 
fi verificat dacă nu prezintă fisuri.“ Adevăratul leac va fi 
găsit de Emilia în Formula AS: mersul la biserică. Numai 
că la prima tentativă de acest fel, asistă la un deces taman 
în Casa Domnului, pe când preotul predica despre fericire; 
e convinsă că evenimentul are de-a face cu prezenţa ei 
acolo şi renunţă la aceste incursiuni. Rămâne, totuşi, cu 
o altă întrebare: „Ce este fericirea?“ Dar răspunsul nu 
mai contează, căci Emilia e hotărâtă: „eu nu vreau să 
fiu fericită“. De ce? Pentru că despre cel mort în timpul 
predicii preotul spusese: „E un om fericit, că a murit în 
biserică“. Pe scurt, Emilia nu vrea să fie fericită pentru 
ca nu cumva să moară. Mai bine viu şi nefericit până la 
uitarea de sine, asta e ceea ce experimentează la fiecare 
pagină personajele lui P. Cimpoeşu.

Şi totuşi, există o formă de nemurire la care se 
visează: cea prin scris. Nu doar Simion scrie o Lucrare, 
ci şi Bazil, care concepe mental „un Tratat care va 
unifica teoria Evoluţionistă cu cea Creaţionistă“, cu 
titlul Reversibilitatea şi Ireversibilitatea Artei în Timp şi 
Spaţiu. Dar cum totul este aproape instantaneu evaluat 
în bani/ poziţie socială, şi scrisul capătă aceeaşi miză: 
Simion ţinteşte cu Lucrarea lui direct spre Premiul Nobel, 
dar nu se gândeşte că l-ar putea lua înaintea lui Cărtărescu 
(devenit intelectualul-simbol al acestor scribi, amintind 
de popularitatea de care se bucura Patapievici printre 
locatarii blocului lui Simion Liftnicul). În definitiv, o 
eliberare condiţionată n-ar fi nici ea de colo, chiar dacă 
îngroşarea rândurilor celor care trudesc din greu la 
scrierea noii noastre literaturi carcerale nu e tocmai un 
titlu de glorie. Şi aşa, încă o dată, un plan măreţ cade 
în mizerie şi un prilej de nemurire e sacrificat pentru o 
eliberare condiţionată.

Există mult umor în Celălalt Simion, numai că 
nu-ţi prea vine a râde. Un demon roade la temelia acestei 
lumi şi nimic nu-l poate îmblânzi: rugăciunile sunt de 

domeniul trecutului, iar scrisul a pactizat şi el cu diavolul, 
rezumându-se la a raporta fidel şi pragmatic din mijlocul 
infernului. „Nu-i lumină nicări“, cum ar spune rapsodul, 
şi asta trezeşte fiori reci pe şira spinării. Inclusiv pe cea a 
criticii, care nu a venit prea entuziast în întâmpinare. Chiar 
şi aşa, trebuie recunoscut că romanul lui P. Cimpoeşu are 
pregnanţă şi este prietenos cu cititorul. Adică ştie să spună 
o poveste (chiar mai multe), iar asta continuă să fie mare 
lucru pe la noi.

MIHÓK Tamás

Jogging Back in Time with Electra

Prefaţator al volumului Daddy issues/disecţie 
mai potrivit decât Radu Vancu nici că se putea. Năşit de 
autorul Frânghiei înflorite şi al Cantosurilor domestice, 
debutul literar al Roxanei Cotruş înveşmântează, aşa cum 
ne indică şi (non)culoarea copertei, rănile deschise ale 
unei realităţi tragice irevocabile. Dacă Vancu jonglează 
cu traumele rămase în urma sinuciderii tatălui cu 
seninătatea acrobaţilor, gimnastica Roxanei implică, pe 
alocuri, mişcări net mai ofensive, ricoşeuri fireşti ale 
preaplinului traumatic.

Numai că această înrudire tematică este cvasi-
irelevantă: perspectiva feminină a cărţii pulverizează 
izomorfismul dintre poezia celor doi poeţi de generaţii 
diferite. Roxanei Cotruş, o veritabilă Electra a 
postmodernismului poetic românesc, îi place să se 
autoflageleze în faţa unei fantasme paterne stocate în 
amintiri. Sosiile tatălui, nişte bărbaţi tineri random, sunt 
cele care o invită pe poetă într-un illo tempore uşor (de) 
teatralizat „de vreo doi ani / fac atletism / de performanţă 
(...) încep s-alerg c-o viteză inferioară/ c-o pauză la 
fiecare lună. (...) după vreo două luni,/ prelungesc pauza/ 
că-l întâlnesc pe unul care/ SIGUR/ îţi seamănă” (Tata, te 
repar); „se aud paşii lui intrând,/ legănându-se/ prelung.” 
(Iniţiere) Este, deci, căutat un timp încremenit în concept. 
Iar la debutanta noastră parcurgerea acestei traiectorii 
abisale se face articulat, în cadenţa paşilor de jogging.

Odată accesat, noul câmp energetic îi perturbă 
ritmul firesc şi controlul asupra percepţiei „atunci începe 
maratonul (...) mă deshidratez, mă-nfometez, fac febră 
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musculară./ de-asta nu observ/ că/ SIGUR/ îţi seamănă” 
(Tata, te repar).

Din acest punct critic pe care poeta îl 
conştientizează cu lux de amănunte, obiectivul disecţiei 
temporale rămâne acelaşi, nu şi natura gesturilor din 
cadrul ei. Apar două maniere. Pe de-o parte, sintaxa 
vocativelor şi a imperativelor care trădează credinţa 
poetei în dialogul transcendental şi trans-temporal. 
Daddy issues/disecţie abundă în asemenea exemple. Iată 
cum fiica abandonată îl provoacă verbal – câteodată chiar 
îl pune la zid – pe tatăl trecut la cele veşnice, revendicând 
astfel domeniul său afectiv: „Şi duduia notar semăna 
cu amanta aia a ta”, „numai c-a ta e dintr-aia stătută” 
(Amanta noastră), sau prin antiteze fragile „Vino, pleacă, 
vino!” (bloodflood – o evidentă trimite la piesa omonimă 
a celor de la alt-J). Pe de altă parte, Roxana Cotruş pare 
a fi adepta explicitărilor, nicio dâră de ambiguitate să 
nu-i strice jocul. De aici capătă flexibilitate discursul ei 
poetic: din enumeraţiile în care elementele sunt grupate 
în jurul unui simbol sau al unui motiv central „stopul/ 
cearşaful alb/ scările / betonul/ sicriul/ drumul/ de ţară/ 
livada/ prunii, merii/ păreau nişte pitici/ în/ toposul 
nedumeririi mele” (Iniţiere). (Menţionez că aici cuvântul 
topos ar fi total nelalocul lui, dacă nu ar fi utilizat tocmai 
în scopuri transfigurative.) Din ambele maniere amintite 
rezultă o bine temperată fragmentare a discursului, de 
fapt o disecţie secundară.

Idealismul actorului principal, al Electrei, 
resimţit din prelunga pregătire fizică şi psihică (ideea de 
warm-up), e dejucat prin conştientizarea slăbiciunilor 
tatălui absent şi împins dedesubt. Astfel, la suprafaţa 
poemului rămân pastilele de (auto)ironie din categoria 
tachinărilor, prin care poeta îşi conservă vulnerabilitatea 
interioară. În opinia mea, tachinarea propriilor psihoze 
reprezintă firul roşu al cărţii, depăşind chiar şi tatăl ca 
element unificator de rang tematic. Aceste săvârşiri se fac 
mimetic, prin îmbinarea tonalităţilor grave cu cele ludice 
„de câte ori mă-ntorc spre tine/ mi se pare că numai tu 
mi-ai rămas/ până încerc să m-ajung/ din urmă/ şi iau/ 
umbrele/ iau/ lumina/ căderea/ înălţarea/ şi le bag într-o 
şosetă” (warm up). Splendidă metaforă în contextul 
ratării.

Complexul Electra rămâne însă factorul 
responsabil pentru sedimentarea tuturor ratărilor 
biografice din aceste poeme. Niciun posibil curtezan 
al Roxanei nu îi poate umple acesteia golul pe termen 
lung „berea de după / mi te-a scos în cale, mascul 
feroce, deştept, (...) mi-am dat seama / că tu = tata” (alfa 
(loading)...). Sau iată un alt vers grăitor şi concis „mi-ai 
cunoaşte iubitul şi ai strâmba din nas”, care nu lasă urmă 
de îndoială că fantasma paternă, ca în Hamlet, este cea 
care trage sforile epicului.

În Daddy Issues/disecţie, Roxana Cotruş preferă 
un autoritarism didactic – autoarea este profesoară de 
română – în detrimentul fineţii şi al subtilităţii plastice 
(ale căror secrete, de altfel, le cunoaşte la fel de bine). Da, 
este impresionant (şi în acelaşi timp greu de înţeles pentru 
mine, îmi asum) felul cum îşi gestionează ea particulele 
traumei în funcţie de impulsurile artistice. Celor care îi 
cunosc lucrările plastice artista le poate lăsa următoarea 
impresie: că poeta Roxana Cotruş îşi activează emisfera 

cerebrală opusă – sau cel puţin un compartiment cerebral 
vecin – pictoriţei Roxana Cotruş. Poezia e exploatată ca 
tărâm al justificărilor nu de puţine ori incisive, în timp ce 
în pictură ea lasă garda jos în mod deliberat. Altfel spus, 
Roxana scrie cu luciditatea unui psiholog şi pictează cu 
dezinvoltura unui visător. Rareori se întrepătrund aceste 
două planuri, iar când o fac în scris, se coagulează nişte 
pasaje poetice greu de uitat „dar credeam că dacă mori 
/ te naşti în clipa aia altundeva, te reîncarnezi în om sau 
în altceva./ Iar când mama zicea: «s-au făcut deja 3, 5, 7 
ani»/ urmăream toţi copiii şi câinii de 3, 5, 7 ani,/ (aş fi 
adoptat unul, l-aş fi chiar furat)/ dar niciunul nu semăna 
cu tine/ m-am lăsat păgubaşă (...) De-atunci dorm numai 
în cearşafuri colorate.” (cearşaful alb) De fapt, Roxana 
recunoaşte: „Odată am încercat să-ţi fac portretul. n-a 
fost boom!/ dar mie mi-a plăcut. Îl păstrez şi acum lângă 
celelalte pânze / până oi avea curajul să te continuu./ să 
te fac ca la carte.” (Amanta noastră). Ba mai mult, ea 
îşi confirmă masculinitatea, esenţa accentuată de animus 
„am fost cea mai băieţoasă din curtea şcolii” (incursiune 
biografică), pe care o resimţim şi în tensiunea actului ei 
de creaţie.

Este vorba, prin urmare, de o răzbunare 
interioară, una justificată. Poeta se joacă cu amuletele pe 
care le-a moştenit pe linie paternă cu cruzimea cu care 
s-a jucat odinioară moartea cu sensibilităţile ei. De aici şi 
reacţiile stridente de tipul „Ce-a mai rămas din tine?/ am 
mai rămas eu/ să rîd, să mă hlizesc la fiecare stop” (Ce-a 
mai rămas din tine). Vedem cum ea nu se lasă bătută în 
faţa imensităţii nebuloase a destinului, ci, mai degrabă, 
caută să fie chit cu acesta (v. finalul poemului romanţă-n 
a treia dimensiune). Această imposibilitate sufocantă 
declanşează impactul estetic în poezia Roxanei Cotruş.

Menajamentul de sorginte blagiană al 
misterului (ce-i drept, mai mult afirmat decât exprimat) 
îi vine ca o mănuşă poetei, de aceea nu sunt convins că o 
eventuală victorie asupra cataclismelor – vorba lui Radu 
Vancu – ar mulţumi-o. Uneori, această direcţie doar se 
întrezăreşte printre constructele imperative, iar altădată 
este exprimată făţiş: „teama-mi punea stăpânire pe fiinţă 
/ şi / aluneca-n mister” (Iniţiere).
 Spre finalul cărţii, vocea acestor „nonşalante 
descântece de traumă nevindecabilă”, aşa cum îi 
etichetează versurile cu maximum de convingere Al. 
Cistelecan, coboară câteva note, iar premisa exprimată 
în poemul-central al volumului Daddy issues..., „Atunci 
apar eu să te repar/ Că nu vreau să te mai sinucizi încă 
o dată.” (Tata, te repar), este valorificată. Pe linia de 
finish, Electra dă mâna cu fantasma paternă după care 
a alergat, confesându-i-se astfel: „Mai ţii minte /.../ 
mergeam cu tine de mână / aproape zilnic.../ (tot cei 
mai buni prieteni am rămas.)” (Epilog) Trecându-l prin 
procesul interiorizării poetice, „acum eşti o istorie/ 
de factură inspiraţională (...) doar pentru mine.” 
(schizotimie), Roxana reuşeşte să-şi salveze tatăl de la 
reiteraţia suicidului.
Cât va ţine pactul lor? Rămâne de văzut.
____________

* Roxana Cotruş, Daddy issues/disecţie, Editura 
Charmides, Bistriţa, 2015
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Mihaela VANCEA

Răzbunări bine temperate

 „Ce a furat comunismul vinde acum democraţia. 
Chiar şi sentimente”, spune unul dintre motto-urile cu care 
se deschide romanul şi care este, totodată, şi replica unui 
personaj al Mierlei negre*. În fond, Radu Ţuculescu scrie o 
carte despre Radu Anghel, un tânăr căruia regimul comunist 
i-a jucat o farsă sub pretextul neînduplecatei transparenţei 
pe care o promova. Autorul, la rându-i, a lăsat între paginile 
romanului o bună parte a experienţei sale dinainte de ’89, 
fără a scrie, însă, un roman al nostalgiei sau al reactualizării 
unei adolescenţe sub comunism. De altfel, preferinţa pentru 
alternarea trecutului cu prezentul se remarcă şi în volumul 
Stalin cu sapa-nainte! din 2009 sau Povestirile mameibătrîne 
din 2006. Romanele sale au fost traduse în diverse ţări 
precum Franţa, Austria, Italia, Cehia, Ungaria şi Serbia. 
Dar, dintre toate acestea, după cum mărturiseşte chiar Radu 
Ţuculescu într-un interviu cu Diana Matei acordat pentru 
site-ul liternautica, Mierla neagră are la bază „cea mai mare 
halcă tăiată” din viaţa sa.
 Majoritatea personajelor sunt reale, „pipăite”, doar 
Mario Bucătarul, spune el, este un personaj inventat. Însă 
diferenţele dintre cele deja întâlnite şi acesta din urmă nu 
se observă deloc pe parcursul romanului, dovadă a faptului 
că toată experienţa în Clujul pre si post revoluţionar, de la 
experienţa internatului, la oamenii pe care i-a cunoscut 
şi străzile pe care le-a umblat au determinat un adevărat 
boom creativ. Personajele lui au biografii puternice, solide, 
conturate treptat odată cu fiecare din cele trei părţi ale 
romanului: Internatul, Despina şi La picioarele desculţe.
 Primele trei pagini, cu toată introducerea despre 
dulceaţă, despre cum arată internatul Liceului de Muzică 
şi cele câteva rânduri despre tovarăşul pedagog Prada, se 
încheie cu momentul cheie al capitolului şi al cărţii. Cu 
butonul de switch al vieţii personajului Radu Anghel, deci, 
cu imaginea pantofilor negri, „proaspăt lustruiţi”, cu trupul 
căzut lat în mijlocul unei toalete, care-i aparţine lui Mirel, 
Mirositorul de Picioare: „Obrajii îi sunt umflaţi, ca nişte ardei 
umpluţi. Printre dinţii dezveliţi de-un rînjet cabotin, atîrnă o 

bucată de material de culoare neagră. Apuc capătul cu două 
degete şi-l extrag încet, răbduriu. Din gură îi ies aburi cu 
miros de mlaştină. Duhoarea morţii”. Momentul în care 
găseşte cadavrul declanşează prin tehnici cinematografice 
un val de amintiri din copilăria în care tatăl îi cânta la 
fluier, până la momente cheie ale vieţii din internat. Seria 
de flashback-uri îi introduce şi pe prietenii săi, pe Fangli şi 
Ponco, alături de care plimba căruţul cu mâncare, pe Radu 
Orbul, cel care i-a dat prima ţigară, dar şi pe colegul curajos 
care fuma chiar în timpul orelor, Sîrb Ioan, poreclit Brînză. 
Nu lipsesc nici discuţiile despre fete, despre muzică şi, mai 
ales, despre corbul care-şi făcuse cuibul într-un zid, în spatele 
unui conifer, corbul pe care ,,tovarăşul pedagog Prada” nu-l 
suportă, mierla neagră. De altfel, profesorul întrupează toate 
principiile regimului comunist cenzurând adesea acţiunile 
celorlalţi sau găsindu-şi turnători precum Mirel. 
 Dar romanul nu este nicidecum o radiografie a 
sistemului comunist, cât a evoluţiei lui Radu Anghel. E 
vorba, mai degrabă, de o radiografie a unei stări generate 
de sistemul politic, o radiografie a dorinţei de răzbunare, 
întrucât Radu Anghel va fi acuzat pe nedrept de tovarăşul 
pedagog pentru moartea lui Mirel, după ce el, la rândul său, 
îl va fi învinovăţit pe Prada de moartea lui Ponco. În ciuda 
impulsivităţii personajului, răzbunarea pe care o pregăteşte e 
calculată şi lentă. Schimburile de replici sunt vii, de-a dreptul 
delicioase in toate circumstanţele. După cum e şi momentul în 
care, din solidaritate pentru colegul său, Ponco, care cîştigase 
marele premiul la Festivalul Internaţional al tinerilor flautişti 
de la Praga, Radu Anghel îi ia apărarea. Fiind una din nopţile 
în care Mirel trebuia, la ordinul lui Prada, să miroase la 
propriu pe cei care nu şi-au spălat picioarele, Radu Anghel 
se împotriveşte acestei acţiuni. Schimbul de replici e ilar prin 
curajul pe care-l afişează pe care-l afişează Radu Anghel, căci 
el e personajul care face din propria impulsivitate o artă, e 
punctul care declanşează toată literaritatea romanului. Dacă 
el n-ar fi fost purtat de cele mai spontane reacţii, probabil că 
întreaga poveste ar fi fost o înregistrare fadă a amintirilor 
unui tânăr cazat la internat: „Nu-i put picioarele, tovarăşe 
pedagog! Mie îmi put, nu lui! Îmi put al naibii, ca la un dihor! 
De la mine ajunge mirosul la nasul turnătorului! Pe bune! La 
mine nu trebuie să vă aplecaţi, sînt sus”.
 Totodată, în construcţia personajelor experienţa de 
dramaturg a autorului poate fi considerată un punct-cheie. 
Replicile sunt colorate, ironice, hazlii, spontane, naturale şi 
livrează exact cantitatea necesară de conţinut. În discursul 
lor, cu toţii se provoacă unii pe alţii şi, la rândul lor, provoacă 
cititorul. Obrăznicia adolescentină a lui Radu Anghel atinge 
punctul culminant în episodul imediat următor, al duşului. 
Trimişi de pedagogul Prada la duşuri pentru a scăpa de 
mirosul neplăcut al picioarelor, cei doi se încăpăţânează 
să rămână sub apa rece, decizia culminând cu moartea lui 
Ponco. Surprinzătoare sunt gândurile şi analizele pe care 
Radu Anghel le face ulterior. Personajul nu-şi dă voie să se 
simtă vinovat, toată responsabilitatea aşezând-o pe umerii 
pedagogului şi ai lui Mirel, mirositorul de picioare. Astfel, 
momentul de debut al romanului îşi găseşte justificarea 
în aceste flashback-uri. Cele două morţi ale studenţilor 
contrastează una cu cealaltă. În timp ce Ponco moare curat, sub 
apa rece, moartea lui Mirel e apăsătoare prin miros, întrucât 
trupul lui zace într-una din toaletele turceşti. Apropierea 
de cadavrul său e descrisă aproape cinematografic. Fiecare 
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imagine se adaugă celeilalte asemenea unei serii fotografice. 
Cadrele sunt redate prin propoziţii scurte. „E Mirel, colegul 
meu. Mirositorul de picioare”, „Încerc să-i aflu pulsul, 
pipăindu-i gîtul cu degetele”, „Printre buze îi iese o bucăţică 
de textilă neagră”. Mărturia falsă a tovarăşului Prada care-l 
surprinde exact în acel moment, îl aruncă pe Radu Anghel la 
închisoare. Asupra acestei perioade se insistă cel mai puţin, 
carcera fiind tot un spaţiul al rememorărilor şi al unui nou 
start, în care Mario Bucătarul, colegul de celulă va juca un 
rol important în evoluţia sa.
 Mierla neagră devine cu fiecare pagină un adevărat 
bildungsroman, cu atât mai mult cu cât, cea de a doua parte 
a cărţii e dedicată eşecurilor amoroase. Radu Anghel se mută 
cu Mario Bucătarul într-un oraş aproape de graniţă unde o 
va cunoaşte pe Despina. Capitolul surprinde o dublă ratare 
amoroasă concretizată în căsnicia lui Radu Anghel cu această 
tânără, care pare că se mişcă în lume purtată de două obsesii. 
Pe de o parte, ea are obsesia ratării unei cariere muzicale, cu 
toate că din încercările sale reiese că nu are pic de talent, iar, 
de cealaltă, eşecul amoros. Dacă la început pare copilăroasă, 
cu reacţii pe măsură, fără să îl judece pe Radu Anghel 
pentru experienţa carcerei, în timp, aceasta se dovedeşte a 
fi debilă, urmând haotic obsesia chipului lui Aron, băiatul de 
care a fost îndrăgostită în timpul liceului. Astfel, statistica 
amoroasă a Despinei, jurnalul descoperit de Radu Anghel, 
care îndosaria relaţiile cu diverşi Aroni îl împinge pe acesta 
spre o nouă formă de răzbunare la fel de calculată, poate 
chiar uşor sadică. Romanul e construit pe aceeaşi tehnică a 
rememorării, discursul personajului fiind adus în actualitate 
prin conversaţia cu Radu Orbul, căruia i se destăinuie: „Am 
venit cu Mario Bucătarul în Marele Oraş... Dar partea asta 
o cunoşti si tu. În schimb, ghiceşte ce i-am spus Despinei, 
înainte de a-i întoarce spatele, definitiv. «Greu de ghicit, nu 
mă prea duce capul, a început să gîlgîie». «Nu uita, i-am spus 
cu cel mai candid zîmbet pe buze, în şură ai o bârnă pe care a 
folosit-o şi bunicul tău cu succes»”.
 Partea a treia, La picioarele desculţe, e o revenire 
asumată la viaţa dinspre care s-a retras, la prieteni, la părinţi, la 
profesori, la Maria şi Irene. Îi reintegrează pe toţi într-o lume 
peste care el pune, treptat, stăpânire, un univers culinar la care 
contribuie şi Mario şi de care se foloseşte pentru a se răzbuna 
pe tovarăşul Prada. La finalul romanului, dacă pedagogul e 
întruchiparea comunismului, Radu Anghel devine militant 
al societăţii consumeriste de a cărei putere imobilizatoare şi 
expansivă este conştient: „Urmăresc oamenii de aici, de sus, 
şi îi văd luînd proporţii, tot mai dependenţi de poncouri, de 
bombiţe, de desert, de meniurile noastre în care, ingredientul 
secret este praful din ciuperci... o linguriţă, nu mai mult... ici 
colo... îi văd tîrîndu-se, desculţi, pe arterele Marelui Oraş, 
cu trupurile grele, transpirate, gîfîind hîrîit, mereu nesătui, 
pofticioşi, înghiţind cu nesaţ tot ce li se pune în faţă, visînd 
poncouri, bombiţe, deserturi, sucuri, sosuri”. Pulsaţia vieţii 
este îngreunată de arma pe care a ales-o în răzbunarea sa.
 Prin urmare, Radu Anghel, personajul principal 
al romanului, se mişcă prin mai multe lumi şi timpuri. 
Nu in sensul SF, ci în sensul în care el cunoaşte universul 
internatului, loc care-l trimite spre închisoare. Ulterior, 
abia după ce a trecut prin două carcere, internatul în sine 
fiind descris ca atare, căsnicia cu Despina devine şi ea o 
formă de prizonierat. E o carceră mobilă, în permanentă 
transformare, care-şi mută zidurile în planul emoţiilor 

şi în substratul căreia se dezvoltă o stringentă nevoie de 
răzbunare. Romanul e un succes tocmai pentru că alternează 
aceste trăiri cu episoadele de solidaritate şi prietenie sau cu 
scenele amoroase. Până la urmă, Radu Ţuculescu întreprinde 
un exerciţiu de multitasking literar, combinând lirismul 
unor fraze specifice ipostazei de îndrăgostit sau imaginarul 
corespunzător acestei trăiri, cu succesiuni de replici ironice, 
încărcate de subtilitate la care se adaugă un fir narativ solid 
redat în mod cinematografic, prin tehnica flashback-ului, ca o 
formă de editare a poveştii iniţiale din perspectiva subiectivă 
a personajului Radu Anghel. 
 Abia la finalul romanului cititorul îşi va da seama 
că, în sine, romanul e o buclă, începe şi se încheie cu aceleaşi 
personaje peste care au trecut anii. Cartea se citeşte dintr-o 
suflare, cititorul putând cu uşurinţă să intuiască anumite 
întâmplări, să desluşească un soi de lege a echivalenţei pe 
care personajul se încăpăţânează să o aplice.

___________________
* Radu Ţuculescu, Mierla neagră, Editura Cartea 

Românească, 2015, 296 p.

Emanuel MODOC

Exerciţiul moderaţiei

În condiţiile în care debutul în poezie al lui Vlad 
Drăgoi a fost marcat de existenţa unui precedent liric în 
spaţiul românesc, cel puţin la nivel de formulă, rapid semnalat 
de critica de întâmpinare (Jucăriile mortului al lui Constantin 
Acosmei), aproape că nici nu e de mirare ca recenzenţii 
volumului Metode s-au arătat uşor sceptici în a-l clasa pe 
tânărul poet braşovean în rândul autorilor cu o poetică 
originală. Deloc surprinzător, deci, faptul că critici precum 
Alex Goldiş sau Adina Diniţoiu nu au preferat, în privinţa 
Metodelor, varza la a doua fiertură, chiar dacă e puţin bizar 
faptul că, dintre toţi autorii debutaţi în 2013, Vlad Drăgoi a 
fost singurul luat în colimator şi „acuzat” de epigonism. Altfel 
stau lucrurile cu cel de-al doilea volum, Eschiva*, apărut la 
Cartea Românească, în care Drăgoi pare să-şi fi lepădat 
câteva zeci de straturi teribiliste din discursul poetic, luând 
calea unei distanţări evidente faţă de schemele poetice din 
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volumul de debut. Şi asta cu toate că prima treime a Eschivei 
e formată aproape în totalitate din acelaşi tip de poezii pentru 
care poetul şi-a atras oprobriul criticii de întâmpinare. O 
mişcare, aş zice, binevenită, deoarece, – în ciuda faptului că 
i s-a reproşat acest lucru –, exerciţiul moderaţiei l-a ajutat pe 
tânărul braşovean să îşi fluidizeze discursul poetic.

Trecând rapid, în chiar parcursul volumului, de la 
cinism la indeterminare, Vlad Drăgoi îşi probează o nou-
găsită sinceritate şi o provoacă la o privire necruţătoare înspre 
interiorul ei, de unde o subminează şi o supune în permanenţă 
dubitaţiei: „cred aşadar/ că o singură clipă/ de bucurie naivă/ 
afişată de un copil/ ferit, în mare,/ de părţile urâte ale vieţii,/ 
face mai mult/ decât orice satisfacţie/ venită de regulă/ 
după/ prima depresie pe bune// faza e că starea/ rămâne 
atâta de puţin/ că nici nu ştiu/ cum & când se/ reinstalează/ 
convingerea/ că în mine/ de fapt/ nimic/ umanitar” (p. 15). 
În acelaşi timp, nu lipsesc nici schemele, devenite deja loc 
comun, prin care se produce detensionarea discursului erotic 
prin dezacord evident: „cânt:/ fată frumoasă cu păr negru,/ 
vezi-mă când stau întins în cadă/ şi linia apei limpezi/ fix la 
inimă e// undele făcute de bătaia cu ritm/ pentru tine sunt/ 
către tine vin;// şi ca nişte semilune subţiri de elastic/ tot mai 
mult lungite/ către tine/ către tine ele/ se transmite” (p. 23). 
Însă forţa volumului Eschiva nu stă în pariul (post)ironic, 
nici în tehnica, pe alocuri abuzivă, a poantei („şi în autobus/ 
dacă mă ţin cu mâna de bara de jos/ şi tu eşti aproape şi grasă/ 
apăi nu te legăna/ că-ţi ating sânu/ şi mor de ruşine” – p. 33), 
nu în convenţia detaşării asumate şi nici în metodele, oricum 
facile, de detensionare întru evitarea pateticului. Adevărata 
putere a acestui volum vine din recalibrarea desuetei 
oralităţi discursive (mă refer, aici, la amplele poeme narative 
din volum) pe un suport pop-culture ale cărui convenţii – 
acceptarea sau nu a acestora în actul lecturii nu reprezintă 
o judecată valoare validă – lasă loc de respiraţie execuţiei: 
„băiatul care vine pe pietonală de la kfc cu sandviş dublu 
booster picant în mână/ – cum vine el aşa el are cumva/ 
eleganţa protosului vătămat în luptă – şi este oprit de către 
cuplu ca să facă/ poze la fericire lângă fântână/ el cu bucurie 
face/ că să mănânce senvişul nu trebuie neapărat acuma/ că 
după ce toată noaptea a ţinut în braţe/ pe fata deosebit de 
frumoasă/ a mai mâncat o ciorbă de dimineaţa de la 9/ şi ce 
poate să te trezească la ochişori mai bine/ decât cum treci prin 
parc şi vine spre tine/ superba şi albastra şi tomnatica rouă.// 
şi cât de pe bune e superba şi albastra şi tomnatica rouă/ şi cât 
de mult aş vrea să-ţi fie asta culoarea/ cât de limpede e cerul/ 
ce frumos se vede marea” (p. 26).

În acelaşi timp, discursul lui Vlad Drăgoi se bazează 
aproape în exclusivitate pe suportul banalului cotidian pentru 
a exprima intensităţi lăuntrice. De pildă în poemul 2., o 
întâmplare mundană declanşează o întreagă re-sensibilizare 
interioară: „deci în general suntem foarte răi şi odată am 
crezut şi eu/ (deşi e mult zis am crezut, era un fel de teorie 
excentrică/ aplicată forţat receptorilor [...])/ am crezut că 
manifestările de acest tip sunt necesare,/ că pun sângele în 
mişcare/ şi că nu are cum să nu facă bine fizic, la organism/ 
şi la fel credeam că se pune sângele în mişcare/ şi dacă faci 
judecată/ şi vb foarte serios că mie mi-e greu şi acum/ să nu 
fac judecată/ pentru că unii parcă chiar şi-o cer şi nici nu 
ştiu săracii/ cât de aproape pulsează inima făcută rea/ cât de 
neagră poate ca să fie furia ce creşte în piept/ ca un pui de 
alien” (p. 32).

În puţine momente din volum, eschiva e de fapt 
abolită şi trădează un intimism autentic şi sincer, fără urme de 
bovarism, prin care stările minore sunt transfigurate, fluid, în 
trăiri substanţiale: „despre aproape toate punctele/ de decizie 
majoră din viaţa mea/ pot să spun că au fost defazate/ sau 
oricum consumate/ într-o amară neorânduială/ cu feelingul 
acela de cauzalitate benignă/ pe care eu sincer nu l-am trăit 
niciodată ca lumea/ şi doar l-am intuit/ ca pe-un reziduu al 
traseului corect” (p. 42). Expansive fără a deveni anoste, 
emoţionante fără a deveni patetice, poemele fluviale din 
ultima parte a volumului se configurează pe un contrast destul 
de evident între desuetudinea formulei (citeşte oralitate) şi 
temele pe care le abordează. Dar în acelaşi timp, poziţia safe 
adoptată de personajul central din ele face ca întregul discurs 
să redea nu stridenţă, ci organicitate, construind fluvii vaste, 
cu ramificaţii miscibile. Motivele ce ţin de banalul cotidian 
reprezintă pretexte deosebit de productive pentru redarea unui 
sentimentalism ce emerge din scurtele momente de respiro 
inserate între pornirile de frondă ale mai vechiului Drăgoi. 
Astfel de momente, deosebit de frumoase, pot fi regăsite 
în poeme precum cu viteza cobrei în atac („şi dacă n-ar fi 
momente/ cum a fost faza cu apropierea de mama/ în faţa 
blocului/ eu cred că sigur şi rapid aş ajunge la un prag/ în 
care m-aş întreba foarte serios/ de câte momente de ratare e 
nevoie, Doamne,/ ca să ţi se pună definitiv/ neagră lespede 
pe suflet?”), superbul poem Elsa („dar ăsta sunt, elsa, adică 
ăştia trebe să fim, în momente de genul? nu e oare eschivă 
când terminăm cu plângerea faţă de cel dispărut şi drag, nu e 
menirea noastră veche şi complet neegoistă ca să trebuiască 
să ne consumăm de durere până facem gaură în stern?”) sau în 
emoţionantul poem ocazional, dedicat prieteniei, witchfinder 
general. Sunt texte puternice, ce îi consolidează lui Drăgoi o 
poziţie favorabilă în rândul autorilor care reuşesc, la al doilea 
volum de poezie, să îşi construiască o voce originală, profund 
individualizată şi, sper eu, impermeabilă la judecăţile date 
asupra lor privind potenţialul liric survenit din schimbarea 
registrelor.

Prilej de a vorbi despre autotelismul poeziei lui 
Vlad Drăgoi. La sfârşitul anului 2014, studioul indie Hello 
Games a anunţat lansarea unui joc video inedit, No man’s sky, 
care va funcţiona pe principiul generării procedurale. Studioul 
promite un univers care, literalmente, se autogenerează, 
fractalic, pe baza unor ecuaţii prestabilite, din care se 
speculează ca vor fi create puţin peste 18 cvintilioane de 
planete unice. Această cifră, inutil de mare, garantează că un 
jucător nu va putea întâlni niciodată două planete care să arate 
la fel. Reţeta, pe cât de neobişnuită, rămâne totuşi o reţetă, iar 
variaţiile pe aceeaşi temă nu pot garanta nici unicitatea, nici 
perenitatea unei astfel de formule, dar în acelaşi timp oferă 
suficient balast încât e imposibil ca materialul să fie epuizat 
în câteva vieţi de om, datorită imensei varietăţi în ce priveşte 
diferenţele specifice. Tot aşa, formula lui Vlad Drăgoi rezistă 
tocmai pentru că poemele din Eschiva îşi depăşesc condiţia 
de creaţie supusă reţetarului şi induc un carusel generos de 
trăiri şi intensităţi care se bazează pe potenţialităţi ce nu pot fi 
realmente epuizate.

___________
* Vlad Drăgoi, Eschiva, Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 2015, 52 p.
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Andreea POP

Politici de expansiune

De la un fond livresc mai mult sau mai puţin 
declarat pot fi revendicate cele mai multe din poemele 
care alcătuiesc winrar-ul lui Mihók Tamás (Tracus Arte, 
2015). Ele dezarhivează o serie de exerciţii de sondare 
introspectivă într-un regim tonic, alert, de euforie verbală 
care desfăşoară „travaliul” vizionar în ritmuri sincopate.

O demonstrează cel mai concret chiar secvenţa 
care deschide volumul şi care descrie foarte fidel 
efervescenţa la care e supusă imaginaţia poetului, tradusă 
aproape sub forma unui manifest agresiv prin ostentaţia 
lui: „cuvintele mele nu mai au/ răbdări de topică// noaptea 
ele se adună/ ca boala cándida/ pe limbă// au renunţat 
la cozi infernale/ & la bunele maniere// […] cuvintele 
mele sunt imprudente/ ca o bombă atomică/ într-un poem 
samizdat/ scris cu cuvintele altuia/ mai înalt şi mai singur”, 
*. De o asemenea gesticulaţie impetuoasă vor uza cele mai 
multe din poemele de orientare livrescă, în care achiziţia 
culturală va fi valorificată în chip nemediat şi aplicată 
unei game generoase de variaţiuni: schiţa teoretică, 
uneori pe marginea rostului poeziei (mântuitor all in), 
referinţa culturală, prelucrată prin inserţia literară (în total 
iacov, hipodrom muzical), „şlagărul” postmodern (jocul 
terţ), reperele cotidiene – kandinsky, kafka – etc. Toată 
această schemă în care e angrenată „moştenirea” cultă 
echivalează în poemele winrar-ului partitura cerebrală 
ca tonalitatea cea mai la îndemână pentru consemnarea 
crizei şi a hiatusului existenţial. Reflecţia lucidă (şi acidă, 
simultan, căci de o temperatură incandescentă adesea), 
ridicată la rang de fizionomie lirică fundamentală, face 
din poet un cerebral îmbătrânit înainte de vreme care îşi 
deapănă singurătăţile într-o suită de balade postmoderne. 

Construite pe o asemenea acustică de austeritate, 
poemele vor media radiografia monotoniei şi vacuumul 
cotidian în imagini tehnicizante care îl aproprie pe 
Mihók Tamás de o zonă de „cantonament” frecventată 
cu regularitate şi de către alţi „confraţi” literari (Ştefan 
Baghiu, Justin Dumitru etc.) şi care concentrează 
plictisul şi alienarea urbană în mici „rezervaţii” de viaţă 
suprasaturate de sens. Dincolo de mecanica zilnică („sunt 
atâtea inerţii în oraşul ăsta/ de-ţi vine a scoate poeţi din/ 

seminţele de dovleac”, tot aşa, nu spun nimic), ori „fauna” 
locală („cu gene false/ extensii de păr şi alte drăcovenii”, 
răscoala din paişpe), tot acest „monolog al aşteptării” 
e rezumat foarte sugestiv în poemul amprente, care ar 
merita citat în întregime pentru felul în care descifrează 
izolarea individuală în ecuaţie cibernetică: „aştept zorii 
zilei cu mâinile încrucişate mint/ cu mâinile delăsate 
mint/ cu mâinile în buzunar// de fapt/ nu poziţia mâinilor 
mele dă de gândit/ ci flecăreala de pe fb// dau scroll în 
jos pe timeline-ul altora/ cuvântul omonim îmi pare o 
nesimţire/ el a ajuns atât de lung că a-ntrecut limitele/ 
cuvântului om/ bunul simţ & co.// […] e un sentiment 
de aerosol sau mai ştiu eu ce/ pe fb/ plouă cu pisici şi 
câini/ ar spune englezul/ rece şi bonom/ pe aripile tale de 
înger/ văd amprente/ aş spune eu/ cald şi trist// mă pun 
înapoi în pat/ şi mă-nfăşor în pătură/ precum într-un/ shut 
down.” Într-o astfel de atmosferă aseptică vor fi tratate şi 
poemele erotice, care suferă, mai toate, de o mină ceva 
mai relaxată. Poezia ţine aici de teren de joacă, desenul 
amoros e soluţionat în câteva locuri în cheie ironică (am 
ajuns să cred), iar notaţia senzuală sfârşeşte deseori în 
farsă (la persoana a treia). Predispoziţia poetului pentru 
expansiune şi voluptate imaginativă se poate citi cu 
uşurinţă în astfel de versuri.

Căci nicăieri nu-i loc de patos dramatic, 
indiferent de reflecţia sobră, de factură superioară, în 
direcţia căreia sunt focalizate câteodată mai mult sau 
mai puţin evident poemele; episodul biografic (aproape 
accidental în ansamblul celorlalte „bucăţi”) cu tentă 
melancolică şi irizare elegiacă din tabla de şah a lui 
bunicu (foarte reuşit, dealtfel) va fi, de aceea, repede 
amendat de înclinaţia raţională a poetului („mă vei acuza 
de/ voluptate testamentară”). Mihók Tamás scrie peste 
tot o poezie de o tonalitate degajată, vibrantă, dar care în 
traiectoria ei dezinvoltă, ce prizează deseori experimentul 
formal ca pe o virtute de prim rang, nu se pierde, totuşi, 
în divagaţii pur decorative. Întâia calitate a liricelor din 
winrar de tot e dată de (con)ştiinţa echilibrată a dozării 
materialului poetic.

_________
* Mihók Tamás, Winrar de tot, Editura Tracus Arte, 

Bucureşti, 2015

***

cei ce vin
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Tot o poezie de program extravertit, care îşi 
declamă angoasele cu o exuberanţă a frazării, va scrie 
şi Maria Pilchin în debutul Poeme pentru Ivan Gogh 
(Paralela 45, 2015). Doar că politica de expansiune 
vizează aici mai mult aparatul retoric, decât pe acela 
al imaginilor, circumscrise, în majoritatea lor, unui 
perimetru ex-centric. Două vor fi direcţiile principale în 
care poeta îşi va concentra materialul liric. 

Mai întâi, ca o linie fundamentală de acţiune, 
un puternic filon livresc, mult mai declarativ decât 
în poezia lui Mihók Tamás (până la exces, uneori) şi 
care înghite, în prelungirea lui, aproape toată armătura 
tematică în jurul căreia gravitează poemele. O adevărată 
demonstraţie de forţă poate fi citită în astfel de secvenţe, 
în care lirismul Mariei Pilchin lansează sub forma unor 
proiectile o gamă generoasă de referinţe livreşti din 
clasicii ruşi ori universali (predomină, totuşi, primii, pe 
care poeta şi-i asimilează cu un soi de orgoliu istoric) – pe 
care le deconspiră de multe ori încă din titluri –, inserţii 
autohtone în registru ironic şi ludic, prin care demitizează 
statuile literare româneşti (IVANUŞCA ŞI ALIONUŞCA, 
DUMNEZEUL FĂRĂ NUME), ori elemente de 
„recuzită” din imaginarul cultural colectiv, amestecate 
toate într-un Babel complex, cu convingerea că „până 
la urmă/ totul sfârşeşte/ într-o carte/ spunea mallarmé// 
începuturile şi/ sfârşiturile sunt/ toate livreşti/ viaţa e 
un ex libris”, HAPPY-END. În prelungirea episoadelor 
livreşti funcţionează, de multe ori, şi poemele erotice, 
în desfăşurarea cărora poeta angajează un repertoriu 
imagistic de temperatură înaltă (indiferent dacă vizează 
teoretizarea amoroasă, autoportretul feminin, ori desenul 
erotic cotidian), care debordează de voluptate în câteva 
locuri (CATREN FRĂMÂNTAT, SMS-UL SULAMITEI), 
dar care îşi vor atinge punctul maxim de intensitate în 
pasajele care topesc notaţia senzuală pe un fundament 
social. Poemul COPIII MEI DE LA DONEŢK ilustrează 
foarte sugestiv un astfel de aliaj: „uterul meu se crispase/ 
de durerile facerii ieri/ născusem pe copiii căzuţi/ din 
avionul de la doneţk/ copiii mei ah copiii mei/ pe care 
i-am zămislit/ în durerile morţii/ i-am purtat în pântecul/ 
meu de femeie o zi/ şi tată le fu/ neputinciosul sentiment/ 
al disperării/ […] ah copiii mei de la doneţk/ urlu din toţi 
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rinichii/ şi ovarele mele/ scormonesc în ţărâna/ de scrum 
şi cărbune/ ţâţele mele sunt pline/ de lapte neînţărcat/ iar 
copiii mei cad/ ca un ovul nefecundat/ câte unul câte doi/ 
din cerul de la doneţk”. Cu astfel de versuri, tensiunea 
din lirismul Poemelor pentru Ivan Gogh vibrează deja 
la un alt nivel şi dezvăluie ramificaţiile traumei (una 
mai mult colectivă, deşi foarte acut resimţită şi la scară 
personală) în toată arhitectura lor copleşitoare.

Adevărata fizionomie a poemelor Mariei 
Pilchin aici se vede cel mai bine, în surescitarea maximă 
a versului post-revoluţionar, care adună, în derularea 
sa impetuoasă, mai toate preocupările esenţiale ale 
volumului. Rezultatul va fi o poezie postbelică, articulată 
în tuşe uneori postapocaliptice şi scrisă cu impuls tulburat 
din tenebra cotidiană (căci vizată e nu demonstraţia 
patriotardă, ci exorcizarea rănii istorice), care îşi deplânge 
propria istorie zbuciumată ca pe mortul cel mai drag. E 
loc de multă reflecţie politică şi gesticulaţie militantă 
aici, care stimulează focalizarea lucidă a realităţii (o 
cerebrală e şi Maria Pilchin), ale cărei coordonate 
prind accente cenuşii în scenariul liric închipuit de 
poetă. Nu fără nuanţare ironică şi viziune grotescă va fi 
configurat tot acest perimetru de criză, trasat între două 
coordonate care „înghit” orice urmă de asperitate: pe de 
o parte, Europa cu „gesturile ei de femeie aristocrată” şi, 
dincolo de promisiunile ei, „corida de est”. „Lecţia de 
geopolitică” îi va oferi poetei prilej de sondaj interior, 
pe care îl va opera de pe poziţii radicale. Populat cu ruşi, 
moldoveni fără simţul apartenenţei, amintiri din „epoca 
de aur” care frizează amănuntul personal şi îl circumscrie 
unor hotare întunecate („steluţa lui lenin”, urss-ul „deloc 
de pluş/ al copilăriei noastre” etc.), desenul biografic 
pe care îl conturează poemele în astfel de secvenţe ia 
forma unei schiţe sumbre. Câteva episoade care descriu 
geografia derizorie a poetei – prilej de critică socială fără 
rezerve – vin să demonstreze aceste meridiane maligne, 
ale căror consecinţe vor fi dezvoltate în poeme ca MADE 
IN CHINA, RULETA RUSEASCĂ, în verdictul amar din 
IANUS BIFRONS („dinspre nistru vin toate/ neîncrederi 
credinţe/ ţara mea nu e un teritoriu/ ţara mea e o hartă”), 
ori în acuzaţia pamfletară din ORAŞ FĂRĂ ZĂPEZI („în 
oraşul acesta arlechinii/ îşi au reşedinţa circul e închis/ 
iar show-ul a ieşit în strada/ arta toată a fugit afară/ şi 
acum face trotuarul”). O poezie a sechelelor e, în fond, 
lirismul de „tranşee” al Mariei Pilchin, rostită în cadenţe 
de cazon. 

Atunci când îşi îngăduie confesiunea intimă 
directă, nemediată de scenaristica belicoasă, poemele 
dezvăluie mici oaze de vulnerabilitate, în profunzimea 
cărora irizează angoasa: „la mese în ajun de alegeri/ 
strigăm cu toţii despre/ imperialismul rusesc/ anexarea 
basarabiei/ şi multe altele/ dar niciodată nu am plâns/ 
mai mult mai adevărat/ decât în faţa unui film rusesc/ 
despre viaţă şi durere/ acesta ţi se bagă în carne/ şi 
întoarce cuţitul de două/ de trei ori şi atunci/ ierţi totul/ 
totul”, ŞI IERŢI TOTUL. Nervura încordată a versurilor 
ţine loc de vioara întâi în Poemele pentru Ivan Gogh.

_________
* Maria Pilchin, Poeme pentru Ivan Gogh, Editura 

Paralela 45, Piteşti, 2015.
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Ioana ŞERBAN

Vrăjitoarea

Locuiesc în lume de ceva vreme –
mai sălbaticele cântece mai negrele vrăji de dinainte 
oare nu ele-mi dădeau o conştiinţă morală? 

Acum stau într-o poză – îmi vine bine – 
dar nu mai bine decât suferinţa 
în care de fapt nici nu te vezi unde în locul chipului 
ai o descărcare de fulgere 
care spală orice tic orice grimasă 
pe orice cuvânt îl coboară în pântec şi-l azvârle în cer 
de trei ori trei 

Dar acum stau şi văd că şi poza a învăţat să bată ca o 
inimă 
s-o falsifice cu atâta precizie încât trebuie s-o supun la 
un test
le pun una lângă alta – poza mea şi inima mea – 
 cea adevărată cedează 

Eu sunt fiara care n-a fost dresată să câştige orice joc
încap în lucruri simple:
în frunze în coasta unui bărbat în alergarea mea 
precum strămoşii mei huni nu văd decât stepa întinsă 
dinaintea mea
propria mea femeie 
deposedându-mă acolo de sexul meu 
până ce din nou devin eu însămi femeie şi apoi mă 
cuibăresc în coasta unui bărbat 
ca un vârf de suliţă mă cuibăresc
să-l străpung să-i ţâşnească apă şi sânge 
şi miere 
Dragul meu 
 
Prea degrabă se termină omul pentru inima lui 
peste vârful capului ar trebui să mai aibă un copac un ou 
ochii celuilalt 
mai negrele vrăji mai rapidele descărcări 
timpul nu le-a înregistrat dar lumina da
atunci lumina să curgă –

Aleph

Scriu un poem din nimic – 
lâncezesc printre oameni şi fum până ce greutatea 
propriului chip 
mi-i face mai apropiaţi 
îi aud cum povestesc: 
„Era un poster alb doar cu un dreptunghi pe el şi 
dedesubt scria 
că aceasta e lama unui cuţit fără mâner”
Mă strecor printre ei şi faţa mea e undeva în urmă 
admirând acel cuţit – 
atât de liber de mânerul său
liber de mâna care l-ar copleşi cu o întreagă cosmogonie 
de eşafod şi aur 
dintr-odată imponderabilă strălucirea lamei lui cuprinde 
toate remarcile noastre de-a lungul tăişului 
fără să le oglindească înapoi în lume – 
Aleph al insinuărilor,
cât de pură strălucire 
cât de pur cuvintele noastre se odihnesc pe lama ta 
cuvintele noastre pe care noi nu le ascultăm niciodată 
acum ascultă tăcute de 
propria lor îmbrăţişare – 
aceasta nu e despre noi 
nici despre pierderile noastre 
nici despre a şaptea amintire a celei de-a şaptea amintiri 
limpezite din cupa noastră 
Cuţit-fără-mâner, Aleph al sinucigaşilor, 
împlântă-ţi strălucirea 
în ochii mei
adânc în somn
deasupra imaculatului nimic luminat de lună.

Vărsătoare

Cine este cel pe care-l iubesc? De secole îi torn chipul 
în acest vas fără fund 
trebuie c-am fost blestemată să-l umplu 
condamnată la umbra lui fără capăt 

Explicaţiile au secat – la fel şi privirea 
verific zilnic horoscopul unde conjuncţiile Soarelui cu 
Venus vin şi trec
vin şi trec 
să treacă de la mine vasul acesta 
 
Dar tot aici rămân cu ulcioarele mele să-l umplu în 
fiecare zi 
cu timpul acest gest a devenit atât de cald
mă îmbracă-n blana unui leu – strig cu vocea unui leu:
Vă rog, să nu treacă de la mine vasul acesta! 

Acum sunt atât de aproape:
şi atât de goală această profeţie care dă pe din-afară
şi atât de lacomă pentru ulcioarele mele şi visele mele şi 
blestemele mele şi 
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frustrările şi gemetele 
sângele crăpăturile palmelor strigătele din cercurile 
degetelor 
şi niciodată nu e de-ajuns! 
 
Pesemne că lumea din capătul celălalt al vasului s-a 
preschimbat într-un potop
înghite oraşe şi instalaţii 
şi haina unui trecător 
înecându-l 
şi primenind încă o dată totul – 
Continui să torn 
planetele sparg puritatea în mii de bucăţi 
eu sparg planetele între degetele mele. 

Descântec

Nu-mi mai e teamă când ceilalţi îmi spun că sunt singuri 
pot să-i ascult oricât – 
învârtind între degete colţii descleştaţi ai leului 
(n-am salvat dintre ei nici adevărul nici minciuna)
feţele mele în lume se schimbă se inflamează devin 
puncte care mârâie 
le pictez buzele în roşu 
nu au între ele nici adevărul nici minciuna 
doar linia subţire a compromisului – 
M-am născut prea târziu ca să-i întâlnesc 
pe cei cărora aş fi putut să le şoptesc toate astea
din păcate sunt fie prea bătrâni fie prea reci 
în mormântul lor verde din Père Lachaise – 
Feţi-frumoşii mei morţi vă trimit aceste şoapte 
ca pe un cântec de leagăn 
o operaţie estetică ce fixează pe oasele voastre 
în loc de picioare descărnate o coadă de sirenă 
sau un corp de centaur 
în loc de craniu un cap de Minotaur 
Hai s-o ştergem împreună înapoi în labirint să găsim 
ieşirea 

din nenorocita asta de singurătate greţoasă
între buzele noastre 
în loc de linia subţire a compromisului 
cu sămânţa care ne-ar renaşte în lume pe toţi 
simultan 
să ne înmulţim să descântăm pământul.

***
Le-am spus prietenilor 
că o să plec departe o să mă izolez 
poate o să mă las de scris – a şaptea şi ultima chakră a 
izolării 
prietenii mei nu m-au judecat 
mi-au dat în schimb un rânjet un căscat o sprânceană 
încruntată 
în ţara îndepărtată pe ele mă culc
deasupra capului îmi înfloreşte 
lotusul negru cu o mie de petale 
al celei de-a şaptea chakre 
a izolării. 

***
Cândva îmi depozitam demnitatea în lucruri
apoi pierzând-o mi-am depozitat imaginile în lucruri 
apoi pierzându-le – nici măcar pe acelea – 
ci nimicul meu până când nici pe el nu l-am mai avut
dar continuam să depozitez să pompez în lucruri 
ceva – ce? – 
iar ele începeau să fie din ce în ce mai rumene mai 
frumoase 
să-mi dea înapoi totul – talentul imaginile demnitatea 
suferinţa 
de-atunci am devenit o ţintă vie într-o 
lume prea frumoasă atât de frumoasă.
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Leo BUTNARU

 Început şi final de spici
  În memoria lui Ioan Flora 

Onorată audienţă
onorată insistenţă
poezia se cam ascunde de lume
sau
aşa ar trebui să fie
unde şi unde
de loc 
de timp 
şi electromagnetice unde
şi unde
în discreta s-ar părea răspândire
până peste infinit
până peste fire
de om sau de mac
sau peste simplul raţei mac-mac
mereu ca un atac eşuat 
întru comunul acord 
dar şi atac de cord
al tău la propria ta persoană
încât
până a iscăli aici
iluzoria poezie
chiar ai putea muri
firea-ar să fie… – ea
poezia poezie…

Dragoste şi memorie

Noaptea ne interzice chipurile. 
Noaptea e un fel de cenzură.

Noaptea ne interzice chipurile.
La un moment dat, definitiv.

Ar trebui să avem memorie bună
pentru ca să ne iubim chiar şi atunci
când nu ne vedem. 

* * * 

După ce trag adevărul de păr 
unii umblă cu zulufi blonzi sau negri în gură;

după ce au tras adevărul de păr
faţa adevărului devine oarecum alungită
elipsoidală
încât despre unul 
sau despre altul dintre oameni se spune
că el ar fi tras la faţă
mai că stil Modigliani.

Liniştea şi chiorăitul

Mai de mult 
undeva prin Moldova 
Eminescu auzea cum iarba creşte;

cu decenii mai târziu 
în nopţi transilvane
de atâta linişte revărsată-n jur
lui Blaga i se părea că aude
cum se lovesc de geamuri 
razele nimbului lui Dumnezeu
(aşa ceva);

cam tot pe atunci
altfel zis concomitent cu nopţile de la Lancrăm
uneori
în preajma Ploieştilor
de atâta linişte 
se auzea cum chiorăie petrolul în
burta pământului flămând
încât
îl făcea să izbucnească-n hohote de râs pe Mefisto
sau
pe mai că discipolul său 
Caragiale.

Ceva din august 2013

Era august (mai este încă) 
şi pe ţărmul mării
dar şi în valurile ei era frumos
sub soarele generos
în bătaia vântului soros (nu George
adjectivul venind de la soare …). 
 Chiar aşa era 
precum se întâmpla
la Vila „Stancu” unii poeţi declamau versuri 
uşor sentimental-postmoderniste
adică ironice despre rujul de buze
cu care să picteze meduze
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cu periuţele genelor fine
cu care să bage în design delfine
până în după-amiaza în care se află
că murise voievodul ţiganilor (sau
precum scrisese Strauss Der Zigeunerbaron)

şi acolo la Neptun deja vedeam
cum piraţii îşi coborau în bernă steagurile negre
cum veneau condoleanţe dinspre Berna
şi cum (cu gândul la viitoarele voturi)
la priveghi se produceau preşedintele ţării şi
oarecine dintre şefii de partide
ţiganii fiind apolitici
drapelele piraţilor politice fiind
în acel final de comândare
ce putea fi unul dual – sau ca altă mâncare de peşte
sau – sfârşind în coadă de peşte.

Descrierea situaţiei

1

Dacă mai suport cât de cât 
o piatră pe inimă
pe creier nu suport nici barem
un fir de nisip – cu toate că
probabil în scoica craniului 
s-ar putea zămisli o perlă – dar
repet: nu suport nici firul de nisip
pe dunele circumvoluţiunilor. 
 Hei, tipule! 
I-aţi dracului negreaţa de sub unghie 
de pe creştetul meu!

2

Dacă mai suport cât de cât ca destinul 
ca vinul 
să mi se urce la cap
nicidecum nu pot suporta
chiar propriul destin
de încearcă să mi se urce 
în cap – aici
e tronul libertăţii mele.

3

Cu alte cuvinte 
să rămânem la descrierea situaţiei 
fără să ajungem la 
descreierarea ei.
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 Balerina

Moartea i-a fost atât de liniştită 
chiar lină
de parcă de pat i s-ar fi apropiat o balerină
iar în lipsa nevoitei asedieri 
moartea e fix la timp 
şi fără de pierderi
nu ca în cazul celor 
când de neplăceri 
morţii mai că-i vine s-o ia îndărăt

dar în fine
nici în atare cazuri nu poate fi vorba de retenţie
pentru că după ceva tevatură 
şi infimă întârziere
moartea nu renunţă la intenţie
doar că în această situaţie e ceva mai puţin artistism
precum atunci – vă spuneam –
când moartea e atât de lină
de parcă după ultima suflare a omului
vine o balerină
ba mai mult
în graţioasa-i mişcare
balerina pare a fi plutită 
pare a fi înălţată chiar
de acea ultimă suflare.

Între 

Între pedeapsa capitală 
şi 
recompensa capitală 
sau invers
pentru cel vinovat că a iertat o vină
sau gratulat că a uitat o vină
uneori morala şi legea omului sunt
hiene hăitaşe şi hoitaşe
sau zeiţe ce încunună cu lauri;

chiar aşa
morala şi legea pendulează între pedeapsa capitală
şi 
recompensa capitală 
sau invers
în sărăcăciosul timp mărunt al marii însingurări
fie a celui încoronat
sau tot a lui în ipostaza secundă – decapitat
cu tot cu coroană.

Perpetuum

Totul se repetă. Chiar şi ceea ce
nu a avut loc – îşi repetă 
absenţa.
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Lucia NEGOIŢĂ

 Poeme

***
Alesesem duhovnicul aspra lui dojană
să-ngenunchez pe cojile de nucă
şi nu pe cel care ofta cu apăsare
iertare dând prin sărutarea pe frunte

ştiam că sunt dar nu ştiam să fiu

slujbaş la TVR zile în şir aşteptând
cu ochii spre cer îndărătnica ploaie de vară
ca pe harisma vorbirii în limbi

camera merge indignaţi-vă
nu pierdeţi filmele
tot mai ingenioasele cafturi sângele pe pereţi

extratereştrii cu cel de-al treilea ochi

lăsaţi să zburde indecenţa micilor detalii
dramoletele cotidiene cu aurolaci 
inocentare nurii tăi sunt călcaţi în picioare

în geanta mea cu femeieşti nimicuri
primite-n dar de la elfii poznaşi
ce lesne trecură prin porţile visului
avec leur robe humide au bord

o scrisoare din celălalt veac
vocea e singura care ne defineşte
rămân al dumneavoastră devotat
Constantin Noica

sună şefu`
iar umbli fată prin văile morţii
când viii te aşteaptă ay ay

***
La atingerea ta acest plaur îmbălsămat
cu rădăcinile-n cer
primeşte darul vederii

precum orbul
prin mângâierea cu tină

apa de tânăr trup nu ţine minte
robia nici drumul întoarcerii

prea repede povara funerară
îşi aşează răsplata
peste chipul unei patrii pierdute
mereu exaltată

intri în saloanele cu paturi
şi dulăpioare colorate naiv
pe care stau tolănite
jucăriile made in China
lângă valizele cu citostatice

(surâsul mecanic al fondurilor europene)

câteva planşe pe care pensula
întinde o pată apoasă
un soare pleoştit şi îngerul
cu o aripă stă învelit
în părul Mitrodorei risipit ca ploaia

printre neguri spini şi vrejuri încâlcite
dinţii păcatului cad retezaţi
prin gura lui ah dulce rotunjită

abandon

expiere

înfricoşare

***
Peste o apă neînsorită prin putreziciune
se târăşte orgoliul prin umilinţă

feminitatea îşi dibuie hrana
precum un peşte vorace
bucatele pământeşti

templul zideşte din ziuă în noapte
profeţii despre zilele regelui
jurăminte ale sărăciei în duh
gata să prindă între coapsele reci
deocheate obiceiuri postmoderne

cine să mai spună soarta mea e poezia mea

nouă condamnare la viaţă
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mâl luminos eliberat de trufie
cu bătăliile pierdute
frunzele milei urzind
un rău şi mai mare

o cumpănă între răul de afară
şi somnul mocnit dinăuntru

ce sufletul a risipit rămâne risipit

cădere pe pământ
prin lujere urcând
la Înviere

***

Mă pândeşte iar copilul necunoscut
care ar vrea să se-nchidă
în temniţa somnului
fără nume ca zeul

îl apără Îngerul Sfântul îi dă suflet

fără cuvinte curge rugăciunea

fecioară şi maică

***
    Lui Şerban Foarţă

Despre mâinile gemene n-am scos o vorbă
în trupul acelaşi
streaşină leagăn potir

se roagă se-nalţă la cer
legate una de alta
străine de-odată

atunci intrasem în luptă

sprijinită pe trupul firav ca de sticlă
o dinastie veche a ţinut să-mi vorbească
pianul aproape dispărut Bösendorfer 

clapele oraculare albe şi negre
tresar înainte să fie atinse
de urletul gros al femeii de la Maternitatea Avrig

exerciţii de Czerny canonul
vremii pe loc îndârjirea

o molie ca o petală
ţese sigilii de tutun şi tămâie
peste placa de bronz

dreapta mea binecuvântată şi zboară
întoarce pagina pe portativ precum
bobul ascetic de chimen
(peste el cantorul lăsase câţiva stropi de salivă)

iar stânga a zeului pedepsitoarea
suflă peste degete abur matern
iertarea a toate

dalbe flori ale Dalbei 
florile Lunii

***

Scurtă e viaţa noastră băieţi
cât paza luciolelor printre studenţii săraci
sau unduirea lanceolată a grozamelor
din păduricea de pini a lui D’Annunzio

aliniaţi-vă la pieptul înfiorat al goliarzilor
Gaudeamus cântecul tragerii pe roată
a păcatelor tinereţilor noastre

e loc în cazanul vrăjitoarei
pentru peştii de pradă dar şi
pentru lascivele undiţe

rupeţi filele din calendar
cu zilele călugăriţei de nuntă
şi înmormântarea - mi-a spus Mitrodora

scuturaţi praful
de pe sandaua Galileanului
trecând prin Samaria

poezia să fie tot ce vrea ea să nu fie

abandon maculare sfidare
dictatură inocentare discurs
o hojmelie în jurul căreia 
am şezut şi am plâns

pe nimeni nu lăsaţi
să vă batjocorească tinereţea 
 (Epistola către Timotei)
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Zamfira ZAMFIRESCU

 ***
e o casă veche în oraş 
în care cântă 
la trompetă un bărbat  
aproape albastru 
aşezat pe pervazul unei ferestre
împrejurul casei sunt străzi înguste 
pe care seara se plimbă  
vietăţi sperioase  
mierle pui de cinteză  
iepuri antilope  
pisici de celofan  
şi femei de sticlă  
foarte fragile
când trec pe sub felinare 
sau se opresc în dreptul vitrinelor  
dacă eşti destul de atent 
înăuntrul acestor femei 
vei vedea 
mecanisme bizare 
asemănătoare morilor de vânt 
care pot transforma 
orice bărbat  
în pulbere fină

 *** 
când dormi 
în lumina lunii 
uneori 
sufletul se destramă 
şi suie tăcut  
până în palma mare a lui Dumnezeu 
făcută căuş 
apoi se pogoară  
ca praful în odăi neumblate 
se aşterne în trup 
dimineaţa îl găseşti  
mai alb 
mai curat 
şi te simţi tulburat fără pricină anume 
ca atunci când îţi treci mâna 
prin blana unei vulpi  
împuşcate în inimă iarna

 *** 
e vremea culesului
iau fricile vechi 
pe care praful nu se aşterne niciodată 
le aşez în sertar 
una câte una 
pun între ele flori de lavandă  
în timp ce tăcută 
dâra albă a unui avion 
împarte cerul în două

 ***
camera se luminează de fiecare dată când trec pe stradă 
maşini. farurile lor proiectează desenul din perdea 
pe tavan. ce înserare frumoasă astăzi. zic. ce înserare 
frumoasă în fotografiile tale. îţi zic. mă uit invers, 
dinspre fotografii înspre tine. văd blocul gri, balconul 
gri, cu sticle goale, cutii de carton, mucuri de ţigară şi 
praf. văd fereastra, perdeaua dată-ntr-o parte, pe tine 
te văd încărunţit ţinând în mâinile ridicate aparatul de 
fotografiat argintiu. şi inima sub cămaşă. te ţin minte. 
să ştii. eu te ţin minte păşind fără zgomot pe scările 
învelite-n mochetă. bătând la uşă după miezul nopţii. 
„ţi-am adus cartea’’. atunci am zâmbit şi tu ai zâmbit. 
oraşul dormea încolăcit ca o pisică. astăzi, după foarte 
mulţi ani, scrisul tău de mână e tot acolo. pe prima 
pagină. la fel de cuminte. înduioşător de cuminte.

 ***
în primăvara în care a plouat câteva zile la rând, fără 
oprire, pe râul umflat şi tulbure care curgea prin dreptul 
grădinii, au trecut plutind crengi, frunze, pene, cutii 
de carton, bucăţi de lemn, stârvuri de ciori, peşti morţi 
şi o bancă verde, care s-a oprit încurcată în sălciile 
pletoase de pe mal. Era o bancă mare, din lemn, cu 
spătar şi mânere frumos arcuite, de asemenea din lemn, 
ca acelea care se găseau pe aleile din parcul central, 
înainte să mă nasc eu. V. a scos-o din apă, a curăţat-o 
de mâl şi, după ce ploaia s-a oprit, a lăsat-o o vreme 
la soare, în curte, să se usuce. După ce s-a uscat, a 
cumpărat un bidon de vopsea verde, o pensulă, o sticlă 
de diluant, a vopsit-o cu grijă şi apoi a aşezat-o la poartă.
Vara care a urmat a fost neobişnuit de caldă şi banca 
s-a dovedit foarte folositoare. 
De câte ori se aşeza cineva pe ea, deasupra ei începea 
numaidecât să plouă.

 *** 
Când am ajuns pe mal, m-am aşezat în iarbă, mi-am 
şters cu degetul arătător praful de pe sandale, le-am 
verificat cataramele, mi-am netezit părul şi-am început 
să o aştept pe mama. Ziua era luminoasă şi mirosea a 
duminică dimineaţa, cu toate că era joi după-amiază, 
frunzele plopilor sclipeau, apa râului forma vălurele 
ce se fugăreau la vale. Singura mea teamă era că, în 
timpul ce avea să se scurgă aşteptând, o să cresc şi, 
când va sosi, mama va trece pe lângă mine ca pe lângă 
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o străină, aşa cum trec prin pădure căprioarele pe lângă 
puii lor mari, fără a-i mai recunoaşte vreodată.

 *** 
Îşi scutura îndelung de zăpadă bocancii în faţa uşii, 
apoi intra împreună cu o pală de aer rece. Se aşeza pe 
scaunul din bucătărie şi aştepta sfios, întunecat şi tăcut 
ca o taină. Purta un surtuc gros din pănură, cu revere 
tighelite, buzunare adânci şi nasturi mari, lucioşi, 
cusuţi pe două rânduri cu o aţă spălăcită, petrecută 
în cruce prin cele patru găuri. Avea mâna dreaptă 
vârâtă într-o mănuşă din piele de miel. O mănuşă 
specială, croită pe măsura mâinii lui cu două degete 
lipsă. Privirea lăcrămoasă i se aşeza pe toate lucrurile 
din încăpere şi era aidoma cu cea a iedului cel mic în 
aşteptarea caprei, după ce fraţii lui au fost mâncaţi de 
lup. Când se ridica să plece, pe podeaua bucătăriei lăsa 
în urmă o băltuţă de apă noroioasă, şi, prin colturile 
mai întunecate, ca nişte pânze fine de păianjen, 
rămâneau agăţate oftaturi sure. Se îndepărta pe strada 
străjuită de felinare neaprinse, fără grabă, aplecat, 
însoţit îndeaproape de un îngeroi bătrân şi zgribulit ale 
cărui aripi, din cauză că şi el mergea aplecat, lăsau în 
zăpada proaspătă două dâre adânci. Ca de sanie.

 La mare

Eu prima oară la mare am fost cu trenul împreună 
cu tata în vacanţa de vară dintre a zecea şi a unşpea 
mama ne pusese pe drum pâine brânză ouă fierte 
roşii şi castraveţi din grădină sare într-o cutiuţă de 
medicamente tata era în costum şi cu pălărie de 
parcă mergea la biserică şi el ca şi mine urma să 
vadă prima oară în viaţa lui marea pe care până 
atunci o văzuse doar în vederile pe care ni le aducea 
poştaşul cu bicicleta în tren îmi era ruşine că el intra 
în vorbă cu toată lumea zicea compartament în loc de 
compartiment controlorului domnu’ cheferist avea un 
ceas de mână pe care îl ţinea în buzunar pentru că îi 
era ruptă cureaua când am ajuns dimineaţa buimaci 
după o noapte întreagă nedormită ne-am dus pe plajă 
eu eram neagră era august pe sfârşite şi mă bronzasem 
în grădină întinsă la soare ca şopârla între stratul cu 
pătrunjel şi tufa de leuştean tata era alb ca un iaurt 
când a ajuns pe plajă a fost atât de uimit încât şi-a 
făcut cruce cu mâna lui mare cât o lopată tulai doamne 
apără şi păzeşte ce de lume strânsă laolaltă nişte tineri 
care jucau volei au început să râdă unul l-a arătat cu 
degetul ha ha ha moşul şi-a făcut cruce ha ha ha tata 
şi-a suflecat pantalonii până la genunchi a intrat în 
apă şi a rămas imobil ca o statuie din insula paştelui 
uitându-se lung în zare dincolo de geamandură trecea 
un vapor ce părea de jucărie nesfârşirea albastră ne-a 
copleşit pe amândoi o vreme nici eu nici el n-am 
mai zis nimic fiecare cu gândurile lui a fost nevoie 
să treacă o grămadă de ani să vină ziua în care să îi 
povestesc mândră doamnei j. în curte sub viţa de vie 
la o cafea cum era tata când era viu ea femeie cochetă 

cu mărgele la gât şi unghiile vopsite rujată ca petalele 
florilor din parcul central să lăcrimeze şi să îmi spună 
ce tătic minunat aţi avut a fost rândul meu să râd 
tătic? să-i spui tatei tătic ar fi fost ca şi cum i-ai fi spus 
amazonului râuleţ. Tata şi punct.

 *** 
în coşul pieptului 
o jale grea ca un obuz 
mă sfârtecă tăcut 
deschid uşa ce dă către odaia dintâi 
pe pervazul ferestrei pisica 
mă priveşte cu ochi galbeni 
învăluiţi într-o melancolie femeiască 
să-l trezesc? întreabă
noi două ne-nţelegem când vorbim 
despre el 
nu - îi spun şi ea zâmbeşte
trec în a doua odaie 
în a treia odaie 
în a patra, a cincea 
peste tot parfumul de mir şi tămâie 
mă împresoară şi-mi vine să plâng 
ştiindu-l cald fragil adormit 
în grija pisicii 
la capătul odăilor e o scară de lemn 
pe care n-am voie să păşesc 
pe cer străluceşte ultima stea 
dintre stele 
pentru ca în somn 
visele rele 
să nu-l tulbure

 *** 
nu văzusem niciodată o balalaikă adevărată 
până atunci 
doar în filme în fotografii şi în câteva cărţi  
fumul ţigărilor un roi de lăcuste albe 
plutea deasupra meselor de lemn vechi 
chelnerul a golit scrumierele 
s-a urcat pe un scaun a deschis  
ferestruica de sub tavan 
în ochiul ei de catifea ningea  
cei trei bărbaţi cântau romanţe ruseşti 
unul dintre ei semăna cu tata  
înainte de-a o cunoaşte pe mama 
când am plecat 
strada se făcuse lungă şi albă ca trena unei mirese 
cerul îngheţat se lăsase foarte jos 
atât de jos încât 
puteam să fac în el o gaură cu răsuflarea caldă 
prin care să văd  
cum dorm cei din lumea cealaltă 
în cuiburi moi ca păsările 
pe scările acoperite de zăpadă 
care duceau spre lac 
erau urmele paşilor de pisică 
am intrat în casă fără să aprind lumina 
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soba de teracotă era rece 
mi-am azvârlit ghetele m-am culcat îmbrăcată 
hainele miroseau a balalaikă a fum a ninsoare 
mâinile a lapte îndulcit cu miere 
mi-a fost dor de tine 
mi-a fost dor de tine 
în noaptea aceea  
dacă aş fi urmat 
paşii pisicii desenaţi în zăpadă 
aş fi fost vindecată

 ***
către dimineaţă 
s-a aşezat o pâclă albastră 
peste dealuri până departe 
dincolo de pădure 
văzduhul s-a umplut 
de cântec de păsări 
sub pământ 
adânc 
adânc 
sub pământ 
către dimineaţă 
o cârtiţă oarbă  
şi-a alăptat puiul

 *** 
Îl privesc de când a venit  
cu mâhnire 
îmi acopăr gura cu mâna  
cum fac ţărăncile  
când trece mortul pe uliţă 
e înalt şi tânăr şi zvelt Dionis  
cu plete ca un apostol 
din cina cea de taină 
poartă blugi Lee  
cămaşă albă din pânză de in 
vorbeşte mănâncă şi bea 
fără să-i pese că dimineaţa 
nu se luminează de ziuă 
lângă el 
într-o cutie căptuşită cu catifea  
e clarinetul din lemn de granadilla 
cu clapete argintii  
de care are grijă  
ca de ochii din cap ca de moaşte 
când mi-a atins părul obrazul bărbia umerii 
am închis ochii 
când i-am deschis am văzut  
dinaintea mea cerul  
reflectat în lentile negre 
Dionis are mâinile calde 
mă spionezi - zice el şi râde 
cu capul dat pe spate 
cum poate să râdă orbul când  
în scăldătoarea Siloamului nu mai e 
nici o picătură de apă?

Silvia BITERE

Sentimente, idealuri, minciuni

despre ce mai scriu
despre nimic doamna mea
adun aşa ca o nebună de prin viaţă
îndes totul în mine
sentimente idealuri minciuni
moarte nu 
am doar morţii din partea părinţilor mei
e bine să ai ceva din partea cuiva 
în rest dacă mai văd vreo icoană pe drum
mă închin la ea şi ei îi dau lacrimile
e de la vopseaua proaspătă îmi spun
iarba nu se ia pe degete aşa uşor
icoanele nu plâng dintr-o dată pentru nimeni

 nu nu plâng 
ce-ţi veni doamnă cu batista
mai bine saltă-ţi genunchii la gură
poate ai rămas grea cu mama
am fost în cimitir azi noapte
şi era atât de bucuroasă
de-au ieşit toţi morţii pe alee la plimbare

vedeţi doamnă eu am uitat că la naştere se plânge

Poetul e de admirat

aşa cum o zi nesocotită în calendar şi totuşi o zi
dusă cu vorba
la masa unde stau cu prietenii mei poeţii - alcoolici 
prin alint i-am numit 
vor a se ridica de pe carourile unei feţe de masă
paharele cu vin
evident şi eu
mă aflu!
mă aflu în treabă cu primăvara asta
ce să fac
 mi-a înflorit deodată în minte
le spun iubindu-le mâinile cerneluite
nu degeaba nu în van v-au fost trimise
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mâinile astea 
şi apele mi-au invadat irisul
când paharele nici măcar nu apucaseră a se ridica
de pe carourile unei feţe de masă
iar asta era de admirat

Nemuritorii poetului 

i-am spus într-o zi la o cafea prietenului meu poetul
tot ce vine din tine ca şi din mine sunt lucrurile care ne 
împlinesc
spaţiul interior al obârşiei noastre
de aceea crezi tu că eşti nemuritor precum sean 
connery
desigur nu este nicio aluzie la peliculă sau o anecdotă 
poetică de prost gust
însă prin felul lucrurilor la care suntem zi de zi supuşii 
unei noi iubiri
a globalizării sentimentelor
adunate cum stau ele între femeie şi bărbat
vorbele mi se par străine de facerea noastră ca poeţi
şi iar desigur nu avem niciun sens pe acest pământ
ca femeie şi bărbat
însă poeţii vezi tu prietene
întrebările noastre izvoare de înţelepciune sunt
cu grădinile suspendate cu zidul nostru chinezesc
pentru noi destinul de poet e măsurat în ani lumină
precum la steaua unui mare mare poet identificat şi 
după moartea luminii
apoi suflul ăsta viu din care suntem moşmondiţi
 veşnici în ale noastre simţiri
uite dragul meu poet şi draga mea cafea
vă beau cu poftă şi nu mă mai satur de viaţă

Noi suntem ce nu suntem

Doamne poţi să mă cerţi tu cât vrei
că uneori minte nu am
şi nici la cap nu-mi vine
însă tot Doamne mai ştii că am luciditate pentru 
semenii tăi
că sunt în toate facultăţile mintale când nu fac poezie
mărturisesc am rău de înălţime şi avioanele sosesc cu 
întârziere
pe aeroportul meu dar sunt eu vinovată?
vezi bine am ajuns într-un punct pe care dacă pun 
degetul
mă doare Doamne
mă doare până la coastă
de ce mi-ai făcut coastă şi mai cu seamă de ce m-ai 
trimis aici
ca să fac poezie când ştii bine că ea nu există decât în 
mintea
semenilor tăi
aici se trăieşte din amintiri din altă viaţă
şi nu mai ştim dacă tu chiar trăieşti acolo
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sau dacă o persoană Lazăr o fi trecut pe la noi
că nu mi s-a arătat niciodată mulţumit de salvarea lui 
de la moarte

Marile iubiri

am scris o seamă de poezii proaste
despre suflete şi alte chestii
m-am gândit adesea la nemurirea sufletului şi la alte 
chestii
şi nu am ce să vă spun ca să vă liniştesc setea de 
cunoaştere
am sucombat în suflet şi el nu mi-a dat o cafea
că nu are că viaţa e tristă
şi a început
că iubirea e legată de suflet
că băutura întunecă mintea
şi de aici poezia
că nu credem în el destul şi nu-i dăm ofrandă
adică iubire
adică orbire adică durere
de unde i-am spus
pe mine nu mă interesează nemurirea sufletului şi alte 
chestii
nici marile iubiri nici marile războaie
când şi cum s-a murit de-a lungul timpului
pe mine mă interesează dacă azi am iubit un om
el să nu mă certe
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Georg Lukács – Ultimul interviu 
(fragmente)*

[Nota redacţiei: Fragmentele de mai jos fac parte 
dintr-un amplu interviu realizat de Erzsébet Vezérs şi 
István Eörsi în 1971, cu puţin timp înainte de moartea 
lui Georg Lukács. Traducerea a fost făcută după ediţia 
englezească apărută la Verso (Georg Lukács. Record 
of a Life, 1983)].

Înt: Ne puteţi spune câte ceva despre activitatea 
dumneavoastră în calitate de comisar al poporului [în 
Republica Sovietelor a lui Béla Kun]?

Georg Lukács: … Eram destul de nemulţumiţi 
deoarece dictatura [sovietelor] nu reuşise să facă paşii 
mari pe care ne aşteptam să-i facă în direcţia acelui 
paradis pământesc sub forma căruia ne imaginam 
comunismul. Când spun paradis pământesc, trebuie 
înţeles într-un sens foarte sectar, ascetic. Nu ne 
imaginam absolut deloc un tărâm cu lapte şi miere. 
Ceea ce voiam să revoluţionăm erau problemele 
cruciale ale vieţii. Această atitudine era foarte prezentă 
în timpul dictaturii şi a ieşit la iveală într-o serie de 
probleme specifice în privinţa cărora, în opinia mea, 
opoziţia avea dreptate. Una din aceste probleme a fost 
nota lui Clemenceau, care l-a prins dormind până şi 
pe marele nostru om de stat Kun. El a luat de bună 
asigurarea lui Clemenceau că trupele româneşti se 
vor retrage dacă şi noi ne vom retrage trupele de la 
graniţa cehă. Bela Kun a fost pur şi simplu păcălit 
de Clemenceau, iar noi cei din opoziţie am fost mai 
deştepţi decât Kun, pentru că am văzut că era doar o 
păcăleală şi că nu vom câştiga nimic din acceptarea 
termenilor notei. Dar asta nu înseamnă că există vreun 
temei să vorbim de vreo facţiune în partid.

[Cât priveşte activitatea de comisar al poporului], 
nu prea sunt multe de spus. La vremea respectivă cu 
toţii simţeam o ură adâncă faţă de capitalism în toate 
formele sale. Voiam să-l distrugem cu orice preţ şi 
cât mai rapid. Ceea ce, desigur, a avut o influenţă 
asupra politicii culturale a partidului. S-au făcut 
experimente, care erau fundamental corecte, însă 

naive în executarea lor, care urmăreau să elimine 
natura de marfă a artistului şi a operelor de artă şi să le 
smulgem pe acestea de pe piaţă. Scopul aşa-numitelor 
Registre ale Artiştilor şi Scriitorilor a fost acela de a-l 
face pe artist independent din punct de vedere material 
de vânzarea lucrărilor sale. E evident, şi ne-a devenit 
şi nouă evident după dictatură, că abordarea noastră 
era naivă, şi ar fi ridicol să o apăr ca pe o măsură 
comunistă. Pe de altă parte, abordarea noastră a avut 
efectul foarte pozitiv de a pune controlul artei şi al 
literaturii în mâinile artiştilor înşişi…

Înt: În calitate de comisar al poporului, 
dispuneaţi de o armă? 

GL: Am obţinut un revolver cu mult înainte de 
dictatură şi obişnuiam să-l iau cu mine în călătorii. În 
timpul dictaturii l-am folosit o singură dată, şi atunci 
într-o situaţie amuzantă şi cu mare succes. Erau nişte 
anarhişti în Budapesta şi nu prea ne înţelegeam cu ei. 
La un moment dat, rechiziţionaseră prea multe case 
în districtul al 8-lea, şi din moment ce nişte tineri 
muncitori au depus plângere în legătură cu asta, i-am 
dat afară şi i-am lăsat să intre pe muncitori. Aşa că, 
într-o bună zi, o delegaţie anarhistă a venit şi a dat 
buzna trecând de secretara din anticameră. Au intrat 
cam ca germanii de astăzi şi au început să strige. 
Unul dintre ei a strigat că tovarăşul Lukács ar trebui 
împuşcat pentru ceea ce a făcut. Auzind asta, am băgat 
mâna în buzunar, am scos revolverul şi l-am pus pe 
masă: „Dă-i drumul!”. S-a lăsat tăcerea în cameră. 
Cinci minute mai târziu anarhiştii s-au aşezat şi am 
discutat problema în mod paşnic. 

***
Înt: Au mai fost şi alţi scriitori care s-au adresat 

Comisariatului Poporului cu cereri oficiale?
GL: Aproape fiecare scriitor a venit la 

Comisariatul Poporului. Kosztolányi, de exemplu, 
voia un colectiv să traducă Capitalul. 

Înt. N-ar fi fost rău pentru Kosztolányi să-l 
traducă.

GL: N-ar fi fost rău atât cât priveşte limba 
maghiară. Dar nu trebuie să uitaţi că profundul dispreţ 
cu care eram tratat de scriitorii maghiari avea mai mult 
de-a face cu Hegel decât cu Marx. E ceva tipic pentru 
starea opiniei publice de dinainte de dictatură – şi mă 
refer aici nu la un scriitor, ci la Polányi – că Polányi 
a citit la un moment dat un pasaj din Fenomenologia 
spiritului a lui Hegel la un seminar la care eram de faţă, 
caricaturizându-l prin maniera lui de a-l citi. A citit o 
frază lungă care a fost urmată de hohote de râs, după 
care o nouă frază lungă a provocat o reacţie similară…

***
Înt: Tovarăşe Lukács, pe lângă sarcinile 

educaţionale, aţi avut şi îndatoriri militare?
GL: Da, dar a fost doar un episod, chiar dacă a 

durat şase săptămâni.

contraepisteme
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Înt: Pe ce post aţi fost plasat?
GL: Am fost comisar politic ataşat Diviziei a 

Cincea. Atunci când ofensiva ceho-română a fost 
lansată în aprilie, Consiliul Comisarilor Poporului a 
hotărât, dacă memoria nu mă înşală, ca jumătate din 
comisarii poporului să se alăture unităţilor militare 
ca şefi politici… Acestea erau funcţii de conducere 
militară, nu politică. Însă comuniştii s-au alăturat la 
un mare număr de unităţi şi în calitate de comisari 
politici. M-am oferit voluntar pentru treaba asta şi am 
fost trimis la Tiszafüred, unde ne aflam în defensivă. 
Apărarea lui Tiszafüred fusese organizată foarte prost, 
pentru că unităţile Armatei Roşii din Budapesta au 
fugit fără să tragă vreun foc. Celelalte două batalioane, 
care erau dispuse să apere Tiszafüred, erau astfel 
incapabile să-şi păstreze poziţiile, astfel încât românii 
le-au străpuns liniile şi Tiszafüred a căzut. Am hotărât 
să restabilesc ordinea în modul cel mai ferm. Altfel 
spus, când am trecut râul la Poroszló, am organizat o 
curte marţială şi am ordonat executarea în piaţă a opt 
soldaţi din batalionul care fugise cuprins de panică. 
Prin măsurile astea am restabilit, mai mult sau mai 
puţin, ordinea. Mai târziu, am fost comisar politic 
pentru toată Divizia a Cincea. Împreună am înaintat 
până la Rimaszombat împotriva cehilor, şi am fost de 
faţă când am cucerit oraşul. După care am fost chemat 
înapoi la Budapesta. Acesta a fost finalul activităţilor 
mele cu Armate Roşie. 

***
Înt: Aşadar, până în 1928 nu aţi primit nici o 

susţinere financiară din Ungaria [în exilul din Viena]?
GL: Din fericire, aveam foarte puţine 

prejudecăţi. Trăiam deja împreună, dar hotărâsem să 
nu ne căsătorim, pentru că, în calitate de văduvă a 
unui funcţionar public, Gertrud primea pensie şi bani 
pentru copii şi nu exista absolut nici un motiv pentru 
care să renunţăm la acei bani. Apoi, în 1923, se părea 
că urma să mi se ofere un post de profesor la Jena. 
Asta însemna că trebuia să ne căsătorim, pentru că un 
bărbat necăsătorit nu putea merge la Jena cu o femeie şi 
copii. Aşa că ne-am căsătorit la Viena. Dar când planul 
cu Jena a picat câteva săptămâni mai târziu, Gertrud 
a arătat cât curaj are – a fost într-adevăr frumos şi 
curajos din partea ei. A pretins că nunta nu a avut loc 
şi imediat după şi-a reînnoit paşaportul de văduvă la 
Ambasada Ungariei, astfel încât n-am fost căsătoriţi în 
mod oficial până în 1933 în Rusia. 

***
Înt: Cum s-a produs disputa internă din partid 

în emigraţie?
GL: … Exista şi o divergenţă de opinii de un alt 

fel, unul care era favorizat de faptul că liderii emigraţiei 
din Viena erau condamnaţi la inactivitate la momentul 
respectiv, dar cu toate astea ei trebuiau în continuare 
să se reorganizeze şi să se orienteze într-o anumită 
direcţie. În contextul acesta, chestiunea metodelor lui 
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Béla Kun a devenit foarte importantă, pentru că ea 
demonstrează, aşa cum văd astăzi, cât de puţin avea 
el în comun cu Lenin, deşi îl întâlnise o dată sau de 
două ori. Practic, a crescut în şcoala lui Zinoviev. Era 
un discipol tipic de-al lui Zinoviev şi dorea să creeze 
un partid şi o reputaţie prin demagogie, violenţă şi, la 
nevoie, mită. De fapt, prima ceartă s-a declanşat în 
legătură cu o poveste de mită: aşa numitul scandal al 
aurului… Pe scurt, cinci kilograme de monede de aur 
au sosit şi au fost distribuite de Vago conform unei 
liste trimise de Kun… Obţinuseră aurul în timpul 
Revoluţiei Ruse prin rechiziţionări – altfel spus, 
susţinătorii lui Kun, sau o parte din ei, au rechiziţionat 
aurul dintr-un loc sau altul după care l-au furat…

Înt: A jucat vreun rol în disputele interne din 
Partidul Maghiar cartea Istorie şi conştiinţă de clasă, 
care a apărut cam în aceeaşi perioadă şi a avut un 
asemenea impact internaţional?

GL: Păi, da, în măsura în care Zinoviev şi Kun 
s-au folosit de dezbaterea pe marginea cărţii ca să-mi 
pericliteze poziţia mea în Partid. Dar nimănui nu-i 
păsa de carte în mişcarea maghiară, astfel încât Istorie 
şi conştiinţă de clasă nu a avut urmări serioase pentru 
mine în contextul unguresc. Desigur, au existat unele 
efecte, din moment ce Rudas a scris un articol atacând 
cartea. Asta i-a dat criticii sale un aer de facţionalism. 
Toţi susţinătorii lui Kun s-au simţit datori să atace 
cartea. E o poveste drăguţă din vremea aceea. La o 
întâlnire maghiară în Moscova, Rudas şi colegii lui au 
lansat un atac ascuţit asupra Istoriei şi conştiinţei de 
clasă şi l-au acuzat pe tovarăşul Lukács că e idealist. 
Un metalurgist din Viena care aparţinea grupului lui 
Landler s-a ridicat apoi şi a spus că desigur că tovarăşul 
Lukács e un idealist, pentru că el nu se gândeşte numai 
la bunăstarea lui fizică precum tovarăşul Rudas. Ăsta 
era nivelul dezbaterii. Nu merită să o salvăm pentru 
posteritate… 

Ceea ce cred că e important e că noi toţi eram 
sectari mesianici. Credeam că revoluţia mondială e 
iminentă. Problemele maghiare erau în schimb tratate 
cu realismul lui Landler. Ceea ce a produs un dualism. 
Din punct de vedere internaţional, eram sectari 
mesianici, în treburile maghiare eram practicanţii unui 
Realpolitik. Acest dualism a fost soluţionat în cele din 
urmă în favoarea realismului prin Tezele lui Blum.

Înt: Tabăra lui Kun avea numai idei mesianice?
GL: Asta e o problemă complicată, dar realitatea 

e că elementul mesianic a început de fapt odată cu 
Kun. Era un sectarism mesianic. La Moscova, în 
Comintern, sectarismul birocratic care-şi avea sursa 
în Zinoviev era în general întruchipat de tabăra lui 
Kun. De exemplu, exista un plan de a transporta în 
bloc în Ungaria toţi prizonierii de război care trăiau 
împrăştiaţi prin Rusia, astfel încât să constituie o 
bază pentru Partidul aflat în ilegalitate. Ceea ce era o 
prostie, desigur, deoarece orice soldat care se întorcea 
de la Moscova trebuia să se supună unei supravegheri 
poliţieneşti stricte. Era o idee birocratică stupidă, 
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bazată pe premisa că un partid de masă poate fi realizat 
dintr-o dată, în loc de pas cu pas… 

Înt: Tovarăşe Lukács, în legătură cu Istorie şi 
conştiinţă de clasă, aş dori să adresez un aspect care e 
relevant şi astăzi. Cum reacţionaţi la faptul că lucrarea 
are în continuare un asemenea impact internaţional şi 
astăzi?

GL: Cartea are o anumită valoare pentru că ridică 
probleme pe care marxismul nu le adresase la vremea 
respectivă. E în general recunoscut că problema alienării 
a fost pusă pentru prima dată aici, precum şi faptul că 
lucrarea încearcă să integreze organic teoria revoluţiei 
a lui Lenin în cadrul general al marxismului. Eroarea 
ontologică fundamentală a cărţii este că nu recunosc 
decât existenţa în societate drept existenţă adevărată, 
şi că, din moment ce dialectica naturii este repudiată, 
există o absenţă completă a acelei universalităţi pe 
care marxismul o obţine prin derivarea organicului din 
natura anorganică şi a societăţii din sfera organică prin 
categoria muncii. Trebuie să adăugăm că sectarismul 
mesianic despre care vorbeam e foarte pregnant în 
cadrul social şi politic al cărţii. 

Înt: Acesta e aspectul căruia îi datorează cartea 
impactul ei din ultimii ani?

GL: Da, cred că da. Dar impactul ei trebuie 
explicat în parte şi prin aceea că nu prea avem încă 
nimic din ce s-ar putea numi o literatură filosofică 
marxistă. Cu toate defectele ei, Istorie şi conştiinţă de 
clasă e încă şi astăzi mai bună şi mai inteligentă decât 
multe din chestiile pe care scriitorii burghezi le scriu 
despre Marx. 

Înt: Am observat că Istorie şi conştiinţă de clasă a 
fost citită de foarte mulţi studenţi în Franţa de când cu 
evenimentele din Mai 68. Unul din liderii studenţilor 
s-a şi referit la ea într-o declaraţie ca la una din 
primele sale trei cărţi preferate. Istorie şi conştiinţă 
de clasă corespunde unei stări de spirit în care dorinţa 
de revoluţie coexistă cu respingerea forţelor politice 
concrete. 

GL: Din moment ce analiza conştiinţei de clasă 
conţine elemente idealiste, iar materialismul ontologic 
al marxismului e mai puţin reliefat aici decât în 
scrierile mele de mai târziu, cartea e într-adevăr mai 
accesibilă cititorilor burghezi. 

***
Înt: Ştiţi de ce nu a rămas Brecht în URSS ca 

emigrat? V-a dat vreo explicaţie?
GL: Chestia e că – cum să spun? – Brecht găsea 

întotdeauna cele mai extraordinare scheme ca să se 
asigure că, pe de o parte, un post sigur, kosher e păstrat 
pentru el în partid şi că, pe de altă parte, el îşi păstrează 
întotdeauna o libertate completă. E caracteristic pentru 
el că, înainte de a pleca în Berlinul de Est, a obţinut 
cetăţenie austriacă şi şi-a păstrat-o până la sfârşit.

Înt: Din câte ştiu eu, îşi ţinea banii într-o 
bancă scandinavă şi şi-a vândut drepturile de autor 
pentru lucrările lui editurii vest-germane Suhrkamp. 
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Altfel spus, a implicat patru ţări pentru a-şi asigura 
siguranţa sa şi a lucrărilor sale. 

GL: Pe scurt – iar soţia lui era spiritul activ în 
toate astea – Brecht era un om extrem de prudent care, 
când venea vorba de a-şi păzi libertatea, nu se gândea 
de două ori până să accepte o propunere bună. 

***
GL: [Thomas Mann] nu spunea niciodată ceva 

bun despre mine fără să califice imediat afirmaţia. 
Înt: Era din prudenţă politică sau din dorinţa de 

a nu-şi periclita prestigiul burghez?
GL: Cred că în ochii lui Thomas Mann eram o 

figură stranie. Nu e imposibil ca asta să fi fost de la bun 
început şi să nu aibă nimic de-a face cu comunismul 
meu. Era mai degrabă o chestie legată de caracterele 
noastre. Un fapt foarte ciudat a apărut recent. Un 
profesor american mi-a scris că a examinat manuscrisul 
lui Moarte la Veneţia din arhiva Thomas Mann şi a 
găsit pasaje literale scoase din Sufletul şi forma citate 
fără ghilimele. Oricine e familiar cu primii ani ai lui 
Thomas Mann ştie foarte bine că nu rata niciodată o 
ocazie de a face cunoştinţa unui critic. În cazul meu nu 
a încercat deloc. Şi la vremea respectivă nici nu eram 
comunist. Pe scurt, trebuie să fi fost vreun alt motiv 
pentru care mi-a rămas necunoscut. De aceea cred că 
în ochii lui era ceva straniu în legătură cu mine.

Înt: Se poate să existe o confirmare a acestui fapt 
în tradiţia literară care susţine că personajul Naphta 
[din Muntele vrăjit]…

GL: Nu e nici o îndoială că eu am fost modelul 
pentru Naphta. Dar Mann era prea inteligent ca să 
nu-şi dea seama că opiniile lui Naphta erau foarte 
diferite de ale mele. În privinţa asta, scrisorile conţin 
de asemenea un mare număr de afirmaţii diplomatice. 
De exemplu, în corespondenţa lui cu un istoric literar 
german de origine franceză, îl roagă să nu spună nimic 
despre chestiunea Naphta pentru că până la momentul 
respectiv eu n-am făcut decât observaţii prietenoase 
despre marele lui roman, Muntele vrăjit. Ce voia să 
zică e că, după toate evidenţele, eu nu remarcasem că 
Naphta era bazat pe mine. 

Înt: Ca şi cum v-ar fi interesat, tovarăşe Lukács…
GL: Am dat odată un interviu în Spiegel în care 

am spus că dacă Thomas Mann m-ar fi întrebat în 
Viena dacă poate să mă folosească drept model, aş fi 
fost de acord, la fel cum aş fi fost şi dacă ar fi spus că 
şi-a uitat pachetul de ţigări acasă şi mi-ar fi cerut o 
ţigară.

Nu putem nega că Thomas Mann a vrut să mă 
descrie pe mine în portretul lui al lui Naphta. Dar dacă 
pot recunoaşte scriitori particulari, cunoscuţi în textele 
lui timpurii şi găsesc asta şi portretele amuzante, de 
ce aş obiecta când primesc acelaşi tratament? La fel, 
n-aş cerceta niciodată dacă o persoană care a fost 
redată într-un roman chiar seamănă cu portretul ei, 
pentru că problema e chiar lipsită de interes. Ce este 
important e ca scriitorul să fi reuşit în încercarea sa de 
a portretiza tipul uman la care se gândea. Şi în acelaşi 
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fel, n-aş întreba dacă Naphta seamănă cu mine sau nu. 
În Naphta, Thomas Mann a reuşit, desigur, în intenţiile 
sale. Ceea ce înseamnă că nu e nici o problemă cu 
Naphta…

Ar trebui să adaug, desigur, că scriitorul 
trebuie uneori să devieze de la modelul lui din cauza 
necesităţilor poveştii particulare. În august 1919 am 
plecat din Budapesta, şi desigur că eram cam lipsit 
de bani. Aveam un singur costum când am plecat, şi 
am continuat să-l port de-a lungul lui 1919 şi 1920. 
Era acelaşi costum pe care îl purtam când l-am vizitat 
pe Thomas Mann, astfel că era imposibil să mă 
vadă ca pe-un bărbat elegant. A inventat eleganţa lui 
Naphta pentru că se potrivea cu concepţia lui despre 
personaj… 

După cum vedeţi, sunt cam liberal în privinţa 
asta. Unui scriitor bun i se poate permite aproape 
orice. Am avut o dată un schimb de scrisori cu 
Thomas Mann – din păcate au fost distruse în Viena 
– care m-a făcut să mă tem că nu ne vom mai vorbi 
unul altuia. I-am scris în timpul procesului lui Szántó, 
rugându-l să trimită o telegramă lui Horthy în care să 
protesteze împotriva procesului. Thomas Mann mi-a 
răspuns cu o scrisoare lungă în care-mi povestea că 
tocmai participase la întâlnirea PEN Club din Polonia 
şi că toate aceste dezbateri ideologice erau cu adevărat 
minunate, spre deosebire de politică, în care nu avea 
deloc de gând să se lase implicat. I-am răspuns cu 
o scrisoare extrem de nepoliticoasă, acuzându-l că 
pentru el politica e minunată când e vorba de a acorda 
susţinere ideologică semi-fascismului lui Pilsudski la 
un congres PEN. Asta într-adevăr era ceva de care să 
te entuziasmezi. Dar când problema era de a salva un 
comunist decent de la moarte, atunci politica devenea 
brusc o afacere murdară. Am fost convins că scrisoarea 
va pune capăt oricărei relaţii dintre noi. În schimb, am 
primit o telegramă trei zile mai târziu: „I-am scris lui 
Horthy”.

***
Înt: Tovarăşe Lukács, de-a lungul memoriilor 

d-voastră apare un refren constant: „am fost extrem 
de norocos”*. Nu pot să nu mă gândesc la personajul 
lui Soljeniţîn, Ivan Denisovici, care şi el avea mereu 
noroc.

GL: Am trecut prin una din cele mai mari epurări 
din istorie. La sfârşitul campaniei, când factorii care o 
motivau au încetat să mai fie importanţi, am fost arestat 
şi ţinut în arest două luni. Asta nu poate fi descris decât 
ca noroc…

Mulţumită norocului meu proverbial, arestarea 
mea a fost evitată printr-un lanţ de întâmplări. Pe de o 
parte, eram protejaţi de Yudin. Pe de alta, nu mai eram 
activ în Partidul Maghiar, astfel încât nimeni din partid 
nu-şi mai aducea aminte de mine. Procesele au avut loc 
între 1936 şi 1937. Dezbaterea despre tezele lui Blum a 
avut loc prin 1930. Oricine şi-a păstrat distanţa faţă de 

Partidul Maghiar în timpul perioadei scurse de-atunci 
a fost complet uitat. Chestiunile personale nu erau atât 
de fixe cum sunt astăzi, într-o epocă a dosarelor de 
informaţii şi aşa mai departe. În plus – şi poate că e o 
observaţie cinică – aveam un domiciliu mult inferior, 
care era mai puţin atractiv pentru NKVD. 

Înt: În legătură cu asta, există un pasaj în 
autobiografia d-voastră pe care nu-l înţeleg: „Noroc 
în timpul catastrofelor, Buharin-Radek 1930…”

GL: Când m-am întors la Moscova, Buharin mi-a 
făcut o primire foarte prietenoasă. A fost suficient de 
drăguţ ca să aranjeze un contact pentru mine, pe care 
însă l-am refuzat. Dacă nu ar fi fost împrejurarea asta 
norocoasă, aş fi fost prins în epurările lui Stalin… 

Înt: Aţi distrus vreo carte care v-ar fi putut 
compromite? 

GL: Da. Era necesar, pentru că era foarte 
periculos să se descopere vreun Troţki în posesia mea.

Înt: Mai ales Troţki aţi distrus?
GL: Mai ales Troţki, Buharin şi alţii care au 

căzut ca ei. Ar trebui să menţionez că Andor Gábor 
m-a obligat să le distrug. A venit într-o zi cu nevasta 
lui şi cu o geantă mare, a luat toate cărţile pe care le 
aveam de Troţki şi Buharin şi le-a aruncat în râu în 
aceeaşi zi…

Înt: Tovarăşe Lukács, cum aţi privit ideologic 
marile procese moscovite?

GL: Le-am considerat a fi monstruoase, dar 
m-am consolat spunându-mi că am luat partea lui 
Robespierre, deşi procesul lui Danton, din punct de 
vedere legal, nu era mult mai bun decât procesul lui 
Buharin. Cealaltă, decisivă, consolare era că sarcina 
crucială a vremii – distrugerea lui Hitler – nu putea 
fi aşteptată de la Occident, ci doar de la Uniunea 
Sovietică. Iar Stalin era singură forţă anti-Hitler. 

Înt: Aveţi aceeaşi opinie şi astăzi? Şi dacă da, 
în ce măsură? Nu mă refer la Stalin în general, ci la 
procese.

GL: N-aş fi putut să fac nimic în legătură cu 
procesele chiar dacă aş fi vrut. Am avut o ocazie de a 
pleca în America, dar n-am vrut.

Înt: Întrebarea mea nu era legată de 
comportamentul d-voastră personal, ci dacă 
înţelegerea d-voastră a proceselor s-a schimbat.

GL: Ceea ce îmi dau seama astăzi, şi nu vedeam 
la vremea aceea, este că pentru Stalin aceste procese 
erau absolut superflue. Eliminase deja complet opoziţia 
prin procesul lui Buharin, astfel încât nu avea nimic 
de câştigat din marele val de arestări. După procesul 
lui Buharin, ar fi fost futil pentru oricine să rişte să 
se opună lui Stalin. Cu toate astea, Stalin a perseverat 
cu politica lui de intimidare, şi în acest sens cred că 
procesele au fost superflue. 

…
GL: Troţki era un scriitor extraordinar de sclipitor 

şi inteligent. Ca politician sau teoretician politic însă, 
nu am nici o consideraţie pentru el.

Înt: Iar ca istoric? Ce credeţi despre studiile lui 
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istorice despre Revoluţiile din 1905 şi 1917?
GL: Nu le pot judeca. În orice caz, troţchismul – 

şi aici i-aş include pe Zinoviev, Kamenev şi Buharin 
– nu putea fi văzut decât ca un curent care va influenţa 
opinia publică din Anglia şi America împotriva Uniunii 
Sovietice în lupta împotriva lui Hitler. E semnificativ 
că Bloch, care era în America, a refuzat cam în aceiaşi 
termeni să se identifice cu troţchismul.

Înt: Tovarăşe Lukács, păreţi să spuneţi că Troţki 
a dăunat mai mult imaginii Uniunii Sovietice în ochii 
opiniei publice americane decât au făcut-o procesele 
moscovite? Am senzaţia că procesele au dăunat mai 
mult. 

GL: Lucrurile astea nu pot fi puse în balanţă. 
Nu există nicio îndoială că procesele au făcut rău. Şi 
e la fel de neîndoielnic că au făcut rău pentru simplul 
motiv că au existat. Cred că vorbim despre o chestiune 
complexă aici. Ceea ce era la mijloc pe atunci era 
toată problema conducerii staliniste, a problemei dacă 
stalinismul a dat naştere unei dictaturi mai rele decât 
era de aşteptat de la Troţki şi susţinătorii lui. Desigur, 
am răspuns la asta în negativ…

Nu mă îndoiesc că Troţki era un om extrem 
de rezonabil, un politician talentat, un vorbitor 
extraordinar şi aşa mai departe. Tot ce spun este că nu 
avea nici o şansă să devină un rival serios al lui Stalin 
care să fie recunoscut ca atare atât în Vest cât şi în Est. 
Nu trebuie să uitaţi că ideile lui Troţki nu puteau fi 
conciliate cu politica lui Stalin, care era singura care 
avea o şansă să-i reziste lui Hitler. Pentru că punctul de 
plecare al rezistenţei reale a fost pactul Stalin…

Înt: Când aţi început să deveniţi ostil faţă de 
troţkism?

GL: Lucram la Institutul de filosofie [de la 
Moscova] şi atitudinea mea era determinată de faptul 
că filosofia rusă forma un front unit şi fără echivoc 
împotriva lui Hitler. Numai troţkiştii se opuneau. Aşa 
că eram opus troţkiştilor. 

Înt: Ce anume obiectau troţkiştii?
GL: Obiectau la adresa Frontului Unit împotriva 

lui Hitler.
Înt: Foarte interesant. Era şi Troţki însuşi 

implicat în această opoziţie?
GL: Nu ştiu asta.
Înt: Dacă-mi amintesc bine, Troţki a lansat un 

atac dur la adresa lui Stalin înainte de pactul Stalin-
Hitler, poate din motive tactice. Troţki a profeţit că 
Stalin chiar va forma o alianţă cu Hitler.

GL: Pactul cu Hitler a fost precondiţia pentru 
atacul lui Hitler asupra Franţei şi Angliei şi, implicit, 
pentru dezlănţuirea unui război în care aceste state, şi 
poate şi America, aveau să devină aliaţi mai mult sau 
mai puţin de încredere ai Uniunii Sovietice. 

Înt: Prima fază a războiului a provocat vreun 
sentiment de protest în Uniunea Sovietică? Mă 
gândesc la invazia Poloniei şi la luptele din Finlanda 
şi statele baltice.

GL: Toate aceste evenimente au provocat 

sentimente de protest. Nu existau doi oameni, cel 
puţin din imigranţii pe care-i cunoşteam eu, care să fie 
capabili să se trezească dimineaţa ca susţinători ai lui 
Stalin şi să meargă la culcare cu aceleaşi convingeri. 
La o reflecţie matură, însă, a devenit clar că politica lui 
Stalin va conduce la o alianţă împotriva lui Hitler. Asta 
însă era o concluzie intelectuală şi nu reacţia spontană 
a imigraţilor. 

***
Înt: Care au fost circumstanţele în care aţi revenit 

în Ungaria din URSS?
GL: Cel mai notabil aspect al întoarcerii mele 

a fost că toate ereziile mele din Moscova au fost 
şterse din memorie. E foarte semnificativ că a apărut 
un articol într-o revistă care anula cu totul Tezele lui 
Blum. Altfel spus, se anunţa că al Doilea Congres 
a luat o decizie greşită în problema dictaturii şi a 
democraţiei, şi că greşeala a fost corectată de Stalin. 
Tezele lui Blum nici măcar nu erau menţionate; era 
ca şi cum nu ar fi existat. Ceea ce vreau să spun este 
că existenţa sau non-existenţa mea în Ungaria a fost 
mereu o chestiune foarte problematică. În 1959, de 
exemplu, la aniversarea dictaturii [sovietelor], Muzeul 
Petofi a expus o placă din 1919 de pe care numele meu 
a fost şters. Era clar că oricine se putea comporta ca 
mine în 1956 sau 1957 nu avea cum să fie comisar 
al poporului în 1919. Singurii care ar fi fost potriviţi 
pentru a fi comisari ai poporului în 1919 erau cei care 
au acţionat corect şi în acord cu politica partidului în 
1956 şi 1957. Nu trebuie să pierdem din vedere acest 
fapt. Tot ceea ce s-a scris despre mine în istoria oficială 
a partidului este extrem de problematic, ca să folosesc 
un eufemism. 

***
Înt: Ce cărţi aţi mai publicat după 1945?
GL: În principal cărţile pe care le-am scris 

între 1919 şi 1945. Apoi, Teoria romanului şi Istorie 
şi conştiinţă de clasă au apărut în germană fără 
permisiunea mea. Am încetat să le mai includ printre 
operele mele, şi chiar am avut o dispută cu Somlyó 
despre asta. El zicea că nu am nici un drept să-mi 
dezmoştenesc opera de-o viaţă. Dar opinia mea e că 
n-am avut absolut nimic de-a face cu o pretinsă operă 
de-o viaţă. Istoriei îi revine decizia dacă are sens sau 
nu să vorbim despre o operă de-o viaţă. Oricine se 
angajează să creeze o operă de-o viaţă se angajează la 
o minciună de la bun început. 

______
Note:
1 În notele autobiografice ale lui Lukács, scrise înaintea 

interviului (Gelebtes Denken – Gând trăit), episodul este 
descris astfel: „Perioada marii exterminări a cadrelor. Poziţia 
mea (paralel: Bloch). Noroc în faţa catastrofei: (a) Buharin-
Radek 1930; (b) mişcarea ungurească; (c) apartamentul 
meu.”

Traducere de Alex CISTELECAN
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Daniel Dăianu, Marele impas în 
Europa. Ce poate face România?, Polirom, 
Iaşi, 2015

 … sau unde se vede că trecerea unui tehnocrat din 
fostul blocul socialist în mainstream-ul neoliberal e mai lină 
decât transgresările unor politicieni şi intelectuali apuseni de 
la Mao la Rotary. Ca şi postmarxiştii deprimaţi ori eurocraţii 
euforici, şi profesorul Dăianu – nimic de zis, bărbat distins şi 
cu vorbele potrivite mereu asupra lui – tratează neajunsurile 
capitalismului prin apeluri la etică. Seamănă cu păţania unui 
guvernator victorian ajuns în faţa unui tigru din Bengal: 
„Haide băiete, suntem amândoi persoane rezonabile!” 
Chemarea la raţionalitate înseamnă aici apelul la combaterea 
poziţiei dominante a finanţei în sistemul economic prin 
acorduri internaţionale şi legislaţii naţionale asemănătoare 
celor de dinaintea dereglementărilor anilor 1970. Însă un 
predator alfa felin e mai paşnic decât gestionarul unui fond 
speculativ off-shore şi nu are nimic din rapacitatea unui 
procesoman aflat la şefia unui vulture fund.

 Periodic, Daniel Dăianu îşi adună articolele 
răspândite în diverse publicaţii ştiinţifice sau generaliste între 
coperţile unui volum. Aşa apare şi cartea de faţă, cuprinzând 
intervenţii din perioada 2012-2015. Dacă a renunţat la 
dezvoltarea savantă a antinomiei economie de comandă vs. 
economie de piaţă, abordată de el în literatura de specialitate 
a anilor 1980, sau la investigaţiile teoretice timpurii asupra 
paradigmelor keynesiene şi monetariste din a doua parte a 
secolului al XX-lea, aceste referinţe academice intimidante 
rămân mobilizate într-o cronică a timpurilor actuale. Din 
poziţia moral-socială adoptată, îl vedem un susţinător al 
restructurării datoriilor greceşti sau argentiniene. Fără a ne 
indica forţele politice ce ar prelua ideile sale, Dăianu insistă 
asupra dobândirii unei autonomii a României în cadrul UE 
prin deprecierea monedei, dezeuriozare, reindustrializare şi 
revenire la învăţământul tehnic. Alte idei, în acelaşi sens, sunt 
preluate din arsenalul comun al guvernelor latino-americane 
de stânga sau „populiste” de dreapta din Europa răsăriteană 
şi centrală (Borisov în Bulgaria sau Orbán în Ungaria) 
vizând combaterea monopolurilor sau protecţia companiilor 
publice. Printr-o stranie miopie, după enunţarea acestor 
măsuri contrare directivelor europene, revine şi insistă mereu 
asupra necesităţii unei mai profunde integrări în structurile 
instituţionale ale continentului. Astfel, eroul europenist al 
foiletonului economic scris de Daniel Dăianu este Mario 
Draghi, felicitat pentru politicile sale îndrăzneţe de salvare 
a monedei unice şi programul de răscumpărare a datoriei 
statelor în dificultate. Dar nu sunt pomenite constrângerile 

impuse de umanismului Băncii Centrale Europene: aderarea 
la Fondul European de Stabilitate Financiară (EFSF) şi 
la succesorul său, Mecanismul de Stabilitate Europeană 
(MES). S-a văzut în cazul Greciei cum funcţionează aceste 
programe europene. Ele se substituie rezultatelor procesului 
electoral şi silesc ţările participante la adoptarea unor politici 
de austeritate perpetuă.

 Autorul este un critic al construcţiei europene, 
în care dominaţia germană nu face decât să accentueze 
periculos decalajele economice continentale. El e un 
detractor al „designului” monedei euro pe care o consideră 
mai constrângătoare decât etalonul aur interbelic şi, posibil, 
mai periculoasă în urmări decât acest ingredient al celei de 
a doua conflagraţii mondiale. Şi totuşi alte articole susţin 
militarizarea antirusă! Şi totuşi e un susţinător al proiectului 
politico-economic european! Din raţiuni geopolitice susţinute 
cu neliniştitoare referinţe împrumutate din şovinismul cultural 
al lui Samuel Huntington sau din neoconservatorismul între 
timp pocăitului Francis Fukuyama. 

 Un rezumat sub 300 de semne: austeritatea nu e 
bună, dar cumva ne civilizează; euro erodează unitatea 
europeană, dar din fericire preşedintele BCE nu-l lasă să 
dispară; ne paşte pericolul unui război şi a unor răsturnări 
sociale catastrofale, atunci hai să ne înarmăm şi să ne 
antrenăm căsăpindu-i pe barbari. Ad maiorem Unionis 
Europaeae gloriam! (Claudiu GAIU)

*

Evgeny Morozov, To save everything 
click here. The folly of technological 
solutionism, PublicAffairs, New York, 2013 

Intelectual preocupat de problemele social-politice 
ridicate de noile media, Evgeny Morozov a părăsit de ani 
buni Bielorusia natală pe filierele apusene ale burselor 
şi fundaţiilor menite să dea noi lideri pentru Europa 
răsăriteană. Critica vehementă şi documentată a iluziilor 
legate de cyber-utopiile inspirate de noile tehnologi sau a 
folosirii acestora din urmă în promovarea neoliberalismului 
şi autoritarismului au făcut din el un star academic greu 
de prins între două avioane ce-l duc de la o conferinţă 
internaţională la un târg de carte. Înaintea lui, ajung 
intervenţiile sale în presa americană, traduse uneori aproape 
simultan în portugheză, germană, spaniolă, franceză sau 
italiană. Măcar un merit necontestat au aceste scrieri: cei 
ce mai cred că Mark Zuckerberg e un sfânt Francisc al 
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libertăţilor civile şi al revendicărilor populare, iar Steve 
Jobs un Galileo al creativităţii pot merge la congrese de 
vrăjitoare sau la spirale MISA de salvare a Planetei. 

 Cea mai recentă carte a sa - ca şi cea precedentă, 
The Net Delusion (2011) - excelează în zona jurnalismului 
erudit şi a eseisticii informate. Best-sellers, dar şi cărţi 
recente sau fundamentale în istoria tehnologiei, rapoarte 
internaţionale, dar şi o întreagă încrengătură de situri 
electronice şi bloguri a căror cunoaştere alcătuiesc traseele 
şi distincţiile unei întregi Geek culture, sunt parcurse, 
criticate, evocate de Morozov. Dacă acu 50 de ani, în 
uniformă militară şi cu o mână în buzunar, Che Guevara 
proclama de la tribuna ONU discursul „Patria o Muerte”, 
azi în costum sau în jeans & T-shirt, investitorii din 
Silicon Valley evoluează încet de la „Innovate or Die” 
la „Ameliorate or Die”: sloganuri devenite pe nesimţite 
modele ale vieţii personale şi ale guvernării societăţii. 
Aceste direcţii, urmate de toţi în numele triumfului 
umanismului şi a pieţei libere a ideilor, au pentru Morozov 
două caracteristici: soluţionismul şi internet-centrismul. 
Primul termen desemnează dorinţa şi capacitatea de a 
oferi soluţii, chiar şi acolo unde nu sunt cerute şi chiar de a 
inventa probleme de dragul algoritmilor prestabiliţi ai unor 
răspunsuri anticipabile. Cel de al doilea este tendinţa de a 
lega totul de „Internet”, un termen umbrelă sub care sunt 
înghesuite chestiuni legate de imprimarea în 3 D, libertatea 
de expresie, neuroştiinţe, macroeconomie etc.… Cele două 
trăsături definitorii se amestecă într-o ideologie a pasivităţii 
agitate. E cam puţin? Da, având în vedere materialul adunat 
şi efortul stilistic de prezentare zglobie şi serioasă. Însă 
Evgeny Morozov nu e un conceptual, iar când are nevoie 
de instrumente teoretice se complace într-o discuţie stearpă 
cu recomandările bătrânicioase ale conservatorului Michael 
Oakeshott sau preia ca motto vreo platitudine scornită de 
degenerescenţa filosofiei franceze reprezentată de Bruno 
Latour. (Claudiu GAIU)

***
Catel Muller, José-Louis Bocquet, 

Olympe de Gouges, Casterman, Paris, 2012 

La vremea când Olympe de Gouges redacta 
Declaraţia drepturilor femeii şi cetăţenei (1791), ca 
o reacţie la recenta Declaraţie a drepturilor omului şi 
cetăţeanului, dedicată de fapt doar unei jumătăţi din 
umanitate, şi o adresa Mariei Antoaneta, femeile din 
clasele superioare franceze se bucurau de mai multă 
educaţie (desigur domestică, în afara instituţiilor publice) 
şi de mai mult consum cultural ca niciodată în Europa 
de până atunci. Ba ele chiar scriau, publicau, studiau, 
comentau cu autoritate poezie şi teatru şi dictau reguli ale 

mondenităţii sociale şi culturale - fără ca toate aceasta să 
le amelioreze în vreun fel drepturile politice ori sociale. 

Voluminosul roman grafic, în alb şi negru, pe care 
i-l dedică lui Olympe de Gouges desenatorul Catel Mullet 
şi scenaristul José-Louis Bocquet e o biografie angajată 
a unei pioniere a feminismului, urmărită de la naştere la 
eşafod, de la mediul burghez în care şi-a petrecut prima 
copilărie la ultimele lupte şi polemici purtate în timpul 
Revoluţiei franceze şi la poziţiile anti-iacobine pentru 
care şi-a pierdut şi capul. Soţie, mamă, apoi văduvă la o 
vârstă foarte fragedă, dar ajungând repede să-şi câştige 
un renume libertin, autoare de piese de teatru politic 
cu un succes imens, polemistă, agitatoare şi militantă, 
îndeosebi pentru abolirea sclaviei, devenind şi ea, după 
izbucnirea Revoluţiei, asemeni altor reformatori adepţi ai 
unei monarhii constituţionale, o republicană înflăcărată, 
Olympe ajunge, de asemenea, în ultimii săi ani de viaţă, o 
voce îndrăzneaţă ce reclamă ca inegalitatea între sexe, la 
fel de nedreaptă şi de plină de consecinţe ca inegalitatea 
politică şi civilă, să fie şi ea abolită, laolaltă cu stările. 

Pe lângă Declaraţia drepturilor femeii, 
revendicativă şi compensatoare, pe care o compune în 
1791, Olympe solicită, în timpul Revoluţiei, nişte măsuri 
care ar fi părut tuturor, cu numai câţiva ani în urmă, cu 
totul extraterestre: dreptul femeilor la divorţ, renunţarea 
la căsătoria religioasă în favoarea unui contract civil, 
recunoaşterea copiilor nelegitimi, infiinţarea unui sistem 
public de asistenţă financiară a mamelor, crearea de 
maternităţi, de creşe, de cămine pentru cerşetori şi de 
ateliere manufacturiere care să asigure slujbe şomerilor. 
Ce-I drept, nici Revoluţia nu avea să-i împlinească decât 
prima din aceste solicitări, fiindcă, recunoscând pentru 
prima oară egalitate civilă a femeilor şi accesul lor la 
educaţia publică (ca şi dreptul de-a urca pe eşafod), ea le 
refuza totodată egalitatea politică. (Un progres real, dar 
limitat ce nu va supravieţui oricum foarte conservatorului 
Cod civil napoleonian, ce avea să legalizeze iarăşi 
inegalitatea de gen şi să suprime toate drepturile 
femeilor, cu excepţia celui de-a fi întemniţată şi de-a plăti 
impozite.)

Olympe de Gouges vorbeşte şi scrie tocmai despre 
decalajul imens dintre îndatoririle şi participarea activă 
a femeilor la diviziunea socială a muncii şi drepturile 
care le sunt refuzate. Despre greutatea absurdă a 
discursului naturalist, care justifică dominaţia asupra 
femeilor printr-o pretinsă inegalitate naturală a fizicului 
şi a minţii. Participarea activă a femeilor la primele faze 
ale Revoluţiei face şi mai izbitoare, pentru Olympe, 
felul în care sînt ele tratate, chiar printre revoluţionari, 
ca un monstru colectiv, neomenesc, o hidră pasională 
şi feroce. Curând, cetăţenele vor fi, de altfel, excluse de 
la deliberări, întruniri publice, comitete revoluţionare şi 
asociaţii politic, iar Convenţia va interzice de-a dreptul 
cluburile şi societăţile de femei, intrarea lor în tribunele 
unde se lua cuvântul şi, desigur, adunarea lor în grupurile 
mai mari ; chiar înainte ca votul să revină la o formulă 
restrictivă cenzitară, accesul la alegeri – ca alegătoare 
sau candidate – le va fi interzis şi el, ca şi servitorilor şi 
personalului domestic. 

O textură istorică densă într-un foileton grafic plin 
de personaje celebre şi, mai ales – pe lângă cronologia 
detaliată şi fişa de personaje istorice reale de la final – într-
un tablou de moravuri privit politic, nu doar anecdotic. 
(Veronica LAZĂR)
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FERENCZES István

Arghezi/Ergézi

Vrăbiile mamii

 În urma publicării articolului Arghezi/Ergézi 
(ianuarie 2015, revista Székelyföld), cuprinzând 
rezultatele cercetărilor mele privind clarificarea obârşiei 
mamei lui Arghezi, am primit numeroase semnale pe 
care le consider ca noi adaosuri la temă.

Mă aflam încă sub influenţa poeziei postume, 
fragmentare, cu care mi-am încheiat articolul (Te tot visez 
săracă şi flămândă...), acea mărturie-khatarsis a poetului 
despre mamă, pe care am încercat s-o traduc în limba 
maghiară. Am recitit-o, de nenumărate ori, frământându-
mă să găsesc forma prin care zbuciumul sufletesc al 
poetului să poată fi exprimat, cât mai fidel, în traducerea 
maghiară. 

Apoi mi-a căzut în mână poezia Vrăbiile mamii. 
Această temă a păsărilor gri, neînsemnate, observate din 
fereastra poetului, va fi prelucrată în trei poezii, dar, după 
părerea mea, poezia amintită este sfâşietor de răscolitoare. 
De altfel, e una dintre poeziile târzii ale poetului, fiind 
aşternută pe hârtie în mai 1967, cu puţin timp înaintea 
trecerii sale în nefiinţă. Facsimilul manuscrisului este 
inclus şi în Addenda celor două volume de poezii, editate 
în 2000 de Editura Academiei Române. Versurile despre 
„vrăbiile mamii” pot fi socotite ca un prolog sau epilog 
al poeziei postume Te tot visez săracă... (hotărâtoare în 
alegerea uneia dintre cele două ipoteze fiind data scrierii 
poeziei). Recitindu-le, una după alta, te cuprind fiori 
descoperind cum, în sufletul poetului ce-şi trăia ultimele 
zile ale vieţii, răbufnesc chinurile de coşmar, aducându-şi 
aminte de mamă:

„Plouă pe voi, în arbori adunate…
V-aş apăra şi nu ştiu cum se poate.
Strigaţi cu toate către cer să stea
Că nu puteţi zbura,
Şi vă e frig şi foame,
Căci în april nu sunt ţânţari, nici poame.
Unde-aş găsi, vai mie, vai de ele,
O mie de mantale de-o palmă ori umbrele?
Când le-a făcut cin’ le-a făcut
S-a dovedit croitor nepriceput.
Uituc de timpuri, fără de-ndoială,
Le-a pus să zboare aproape-n pielea goală.”
Ergézi Rozália, născută la Vlăhiţa, în acel 

moment al anului 1879, la coborârea din tren în Gara 
de Nord, n-avea cum să zboare. Singură, azvârlită în 
vacarmul istoric al vremii, îmbrăcată într-o manta cusută 
neîndemânatic, s-a pomenit, de pe-o zi pe alta, sub 
săgeţile frisoanelor provocate de grijile cotidiene. Şi-a 
asumat destinul slujnicelor secuience, care ar fi putut 
deveni comun cu al atâtor părtaşe ale sale de aceeaşi 
soartă.

Mă nelinişteşte, însă, faptul că Rozaliei, nici 
după trecerea în nefiinţă, nu i-a fost acordată empatia 
cuvenită din partea marii majorităţi a istoricilor literari, 

preocupaţi de opera şi viaţa marelui poet, fiul ei. De pildă, 
într-o monografie apărută în 2011, la Editura Dacia (autor: 
Dumitru Micu), poate fi citit următorul pasaj: „Dintr-un 
motiv oarecare, copilul avut cu prima soţie, Maria (de care 
a divorţat sau avea să divorţeze), nu a fost alăptat de (sau 
numai de) mamă-sa, ci a supt, timp de o lună, împreună 
cu viitorul pictor Jean Steriadi, «ţâţa împrumutată a unei 
aceleiaşi doici». Cine era doica? Probabil (spre a nu 
spune: sigur!) Rosalia Arghesi, o ardeleancă, concubina 
unui alt negustor, Manole I. Pârvulescu, dată de unii 
cercetători (Şerban Cioculescu, urmat de Dinu Pillat şi 
G. Dimisianu), fără dovezi, drept «adevărata» mamă, 
nedeclarată, a scriitorului. Sigur, pare că Rosalia Arghesi 
a fost «femeia în grija căreia a fost lăsat Tudor Arghezi», 
într-un moment al fragedei copilării şi că, «»lipsit de 
căldura părintească», el «s-a ataşat, inevitabil» de 
aceasta.”

Citatul de mai sus trădează, în mod evident, 
intenţia autorului care, fără niciun dubiu (în pofida atâtor 
paranteze), rămâne adeptul convingerilor sale, fără a-i 
păsa de legătura cu adevărul: nu merge până la capătul 
consecinţelor afirmaţiilor sale, nu formulează întrebări al 
căror răspuns l-ar apropia de adevăr. 

Să începem cu afirmaţia din prima propoziţie a 
citatului. Autorul spune, nici mai mult, nici mai puţin, 
că prima soţie a lui Nae Theodorescu, Maria, de care a 
divorţat sau este în curs să divorţeze (sic!), n-a alăptat 
copilul. Dacă n-ar fi aduse dovezi de către Constantin 
Popescu-Cadem că, în această perioadă, numitul nu era 
căsătorit, puteam fi tentaţi să dăm crezare acestei afirmaţii. 
Însă Popescu-Cadem pune pe masă un document, respectiv 
cererea adresată Primăriei din Bucureşti, înregistrată cu 
nr. 32393/30 octombrie 1881, în care Nae Theodorescu 
solicită, de la Primărie, legalizarea certificatului scutirii 
de serviciul militar. Motivul invocat se află pe versoul 
certificatului, purtând semnătura acelui comisar care, pe 
baza celor constatate la faţa locului, a notat: „…tânărul 
Nae Theodorescu este unicul fiu al Doamnei Bălaşa 
Theodorescu, văduvă, şi că prezenţa sa (lângă mamă) este 
indispensabilă”.

Cererea a fost aprobată la 12 ianuarie 1882. Întrebarea 
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legitimă, obligatoriu a se pune fiind: dacă numitul ar fi 
fost căsătorit pe vremea aceea, deci în preajma naşterii 
copilului (a poetului de mai târziu), din ce cauză nu s-a 
specificat, în cerere, existenţa soţiei şi a fiului, motivându-
se solicitarea scutirii de serviciul militar şi prin statutul său 
de familist (întreţinător de familie)?

Examinând partea a doua a citatului, considerăm 
nedemnă aplecarea autorului, cu lux de amănunte, 
asupra relaţiei de concubinaj dintre Rozalia Ergézi şi 
Manole Pârvulescu, deoarece naşterea lui Alexandru 
Ergezi şi avorturile „spontane”, dovedite de documentele 
spitaliceşti, confirmă acest lucru. Spre deosebire de modul 
în care am tratat această temă, autorul monografiei parcă ar 
data, prea de timpuriu, aruncarea în braţele „patronului” a 
fetei tinere, ajunsă în Bucureşti abia cu un an mai înainte. 
În legătură cu această afirmaţie, în fragmentul în cauză, 
găsim o propoziţie şi „mai bătătoare la ochi”. Când autorul 
citat notează că Arghezi a supt din acelaşi piept cu Jean 
Steriadi, nu-şi pune şi întrebarea firească unui om care nu 
e certat cu logica, şi anume: de unde şi prin ce minune avea 
doica lapte? Sau, altfel spus: cine era cel de-al treilea prunc? 
Răspunsul e simplu de tot: ca o doică plătită să poată alăpta 
doi copii străini, potrivit legii biologiei, trebuia să fi născut 
mai înainte şi ea un prunc, cel care face „să încolţească 
al laptelui izvor”. Posibil ca naşterea să se fi produs, dar 
copilul a murit? Sau Rozalia Ergézi şi-a „metamorfozat în 
înger” propriul copil, să profite de pe urma lui, angajându-
se – sărăntoaca de ea! – ca dădacă? Autorul a ocolit aceste 
întrebări pentru că altfel – dacă n-ar fi făcut-o – trebuia să 
presupună, în mod logic, existenţa celui de-al treilea copil, 
a cărui istorie trebuia să fi lăsat ceva urme, amprente, în 
familia lui Arghezi, unde această secuiancă şi-a trăit o 
parte importantă a vieţii. După cum trebuie să se fi păstrat 
şi în memoria lui Alexandru ceva urme, a cărui calitate de 
martor nu este luată în seamă de o parte a literaţilor români, 
aceştia nerecunoscând ca autentice mărturiile sale. Logic, 
ne putem întreba: ce interes ar fi urmărit cel de-al doilea 
fiu al Rozaliei Ergézi, afirmând un neadevăr, declarându-
se fratele poetului? Sau însuşi poetul ar fi acela care minte, 
adresând scrisori din Elveţia mamei sale şi fratelui său? 

Este mai mult decât grotescă minimalizarea în aşa 
măsură a situaţiei Rozaliei, „ardeleanca”, la care cei din 
jur obişnuiau să se raporteze cu nuanţe peiorative. Ea 
este principala victimă a hărţuielilor ivite în jurul naşterii 
poetului şi după ce Arghezi, în interviul dat prietenului său, 
preot (interviu ce poate fi socotit şi ca un fel de spovedanie 
târzie), recunoaşte clar şi concis, fără menajamente, 
că femeia având statutul de doică în familia sa era, de 
fapt, mamă-sa cea bună (pe baza unei expresii maghiare 
elocvente: mamă-sa ‚dulce’).

Ei, şi dacă Rozalia Ergézi ar fi fost numai şi numai 
doica poetului, n-ar fi meritat şi atunci o fărâmă de respect? 
Cea care, ca şi „vrăbiile”, n-avea altă grijă în viaţă decât 
să nu-i fie „frig şi foame”, încercând să zboare, măcar la o 
şchioapă deasupra pământului, chiar şi „aproape-n pielea 
goală”. Ca o vrabie ce era!

Copil din flori

Faţă de veridicitatea seacă a datelor biografice 
(sau chiar a falsităţii lor!), în ceea ce-l priveşte pe poet 
avem de-a face şi cu un alt adevăr, situat deasupra celor 
înşirate: adevărul eului poetic. Eul unei persoane de rând 
– intenţionat sau din greşeală – poate să mintă, poate să 

bată câmpii, să falsifice, să muşamalizeze unele fapte 
biografice, să le ascundă sub tăcere, poate chiar să-şi creeze 
o mitologie proprie. Natura memoriei instabile, precare, 
poate să joace feste, omul – deseori – rememorează 
greşit unele întâmplări. Chiar şi unele convenţii sociale, 
apăsătoare, îl pot obliga să ascundă adevărul. Şi – dacă ne 
raportăm la convenţiile sociale specifice ale Bucureştilor 
de la cumpăna dintre secolele XIX–XX, unui individ, 
obţinând statutul, aşa-zis, de „persoană importantă”, de 
„om de vază”, nu i se admitea să se fi născut dintr-o relaţie 
extraconjugală. Darămite ca fiu al unei parii sociale, cum 
erau socotite slujnicele secuience! Convenţia socială a 
închis ochii când a fost vorba de dezonorare, dar naşterea 
dintr-o asemenea relaţie era un păcat de neiertat. Îi face 
onoare – oricum – tatălui lui Arghezi, care printr-o serie 
de şiretlicuri şi diferite trucuri de înregistrări matricole, 
a obţinut pentru fiul său natural „statutul de născut în 
familie”. Însă la persoana mamei copilului a renunţat fără 
să clipească. Deci: dreptatea eului poetic este mai presus 
decât dreptatea eului omului de rând. „Ştii, poetul nu minte 
pentru nimic:/ zi-ne adevărul, nu doar ce-i veridic...” – 
scria József Attila, poetul maghiar, fiind contemporan cu 
Arghezi (în a cărui soartă şi viaţă plină de crize identitare 
găsim multe similitudini cu ale poetului român), iar această 
atitudine, exprimată ca artă poetică de Attila József, se 
potriveşte credoului poetic al lui Arghezi: adevărurile 
vieţii poetului român obţin strălucire în această ambianţă. 
Da, şi Arghezi afirmă, în locul veridicului, adevărul. A 
nu se omite aserţiunea: literatul e liber să vorbească, şi 
vorbeşte! Cititorului revenindu-i datoria de a-i descifra 
şi decripta semnalele transmise. Mai mult ca sigur, opera 
îi conţine viaţa în întregime, gândurile, absolut nimic nu 
este lăsat afară… Astfel că dacă biografii lui Arghezi, 
cei care, ici-acolo, bat câmpii în privinţa faptelor vieţii 
poetului, ar fi recunoscut acest adevăr, se impunea să dea 
o importanţă mult mai mare poeziei Copil din flori, inclusă 
în volumul Cântare omului. Într-adevăr, în această poezie 
poetul se destăinuie, enunţând adevărul despre sine însuşi, 
la persoana întâi, singular: şi anume că „copilul din flori”, 
evocat în poezie, este poetul însuşi. Iată, câteva fragmente 
esenţiale din poezie:

„Erai o scamă-n haos, plutită la-ntâmplare,
Suflat de-o adiere ca dintr-un puf de floare.
Între-ndoieli trecute, uitări şi presimţiri,
Ţi s-a-mpletit ursita să ţii de două firi.
Când eşti ce nu fuseseşi, când pari a fi şi tu,
Şi ne-ntrerupt te cleatini între «ba da» şi «nu».
Încredinţare dârză o zi, şi-o zi tăgadă,
În lupta ta cu tine eşti unul şi-o grămadă.
Aceloraşi cuvinte le dai alte-nţelesuri,
Eresuri în credinţă, credinţă în eresuri,
Şi nu e de mirare că eşti cum te arăţi,
Cusut în lung, din creştet, din două jumătăţi.
(...)
Eşti o făptură-ntreagă, te-ntrebi, sau de pripas?
Ai căutat cu şoaptă din ce părinţi te-ai tras,
Din oameni, din nenuferi, din şoimi? Într-adevăr,
Tu te găseşti cu vremea şi semenii-n răspăr.
(...)
Te-ai fi simţind cu tine mai viu şi împăcat
Să te cunoşti odraslă de zmeu sau de-mpărat?
Din ce-mpărat şi-anume din ce împărăţie,
Crezându-ţi cuvenită coroana ei şi ţie?
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Destoinicia minţii n-ar fi putut să iasă
Decât dintr-o-ntrupare domnească de mireasă? 

(...)”

Traducând în limba maghiară această poezie, m-am 
aflat faţă în faţă cu adevărul axiomei lui Arghezi, citată 
mai înainte, axiomă rostită de poet însuşi în interviul dat 
lui Kányádi: „Poezia este un lacăt pus pe limbă care nu 
poate fi întotdeauna deschis cu cheia unei alte limbi”.

După ce am finisat un fel de traducere „brută”, în 
mare parte conform conţinutului poeziei, şi am trecut la 
elaborarea ritmului, a metricii speciale şi redarea rimelor 
specifice poeziei în limba maghiară, mi-am dat seama că 
astfel are de suferit „conţinutul” şi mă îndepărtez de textul 
poeziei originale. (Situaţia semnalată fiind – de altfel – 
dilema oricărei traduceri artistice. Principiul de bază, în 
traducere, după Lator László putând fi formulat astfel: 
trebuie tradus totdeauna ceea ce este acolo, prezent, dat în 
textul original – nota trad.). La acest fragment de traducere 
am ajuns după o coordonare aproape zilnică cu colegul 
meu, Lövétei Lázár László, textul astfel obţinut fiind fidel 
întrucâtva atât „conţinutului”, cât şi „formei” originalului. 
Aduc ca exemplu, la cele afirmate, primele două versuri 
ale poeziei: „Erai o scamă-n haos, plutită la-ntâmplare,/ 
Suflat de-o adiere ca dintr-un puf de floare.” Traducerea 
mot-a-mot a celor două versuri în limba maghiară: „A 
káosz egy foszlánya valál, találomra lebegtetett,/ melyet 
egy enyhe fuvallat elfúj a virágbóbitáról.” Cu toate 
că tragicul textului este redat şi în traducerea brută, în 
limba maghiară, nu este însă poezie! A devenit poezie în 
varianta tradusă de noi, textul pierzând puţin din caracterul 
năucitor, consternant al originalului, dar a păstrat, totuşi, în 
mod accentuat frământările interioare ale poetului pentru 
aflarea identităţii. 

Poetul declară, în urma unui zbucium lăuntric, că se 
consideră o făptură încropită din două jumătăţi nu tocmai 
identice, toate ale sale sunt perechi: „Tălpi două, două 
braţe, doi ochi, două urechi;/ Dar când învălmăşeala 
simţirilor te fură,/ Ca să le spui trunchiate nu ai decât o 
gură.”

Ca şi când şi-ar zgândări rănile, formulează un 
şir de întrebări: cine este el, cine i-au fost predecesorii, 
din ce părinţi se trage: „Din oameni, din nenuferi, din 
şoimi?” Şi-a căutat tot timpul vieţii sale „străbunia” şi 
„părinţii”. Nedumeririlor le dă şi un fel de răspuns: şi-ar 
afla odihna sufletească, găsindu-şi un singur stăpân: tatăl, 
de fapt. Şirul întrebărilor se succed una după alta, poetul 
ajungând până acolo încât se învinovăţeşte pe sine: „Eşti 
o făptură-ntreagă, te-ntrebi, sau de pripas?” Şi-ar găsi, 
oare, odihna sufletului aflând că este: „odraslă de zmeu 
sau de-mpărat”? Sau dacă s-ar trage „dintr-o-ntrupare 
domnească de mireasă”? 

Ciclul Cântare omului nu este evaluat de unii critici 
între reuşitele de excepţie ale poetului, ca vârf al creaţiei 
sale, nu cu puţină simplificare, fiind considerată o apoteoză 
a Omului, a Omenirii, scrisă cu majusculă. Însă, acordând 
mai multă atenţie poemelor incluse, ne putem da seama de 
unele reminiscenţe personale ale destinului poetului. Citez 
doar un fragment din poezia Mâna lui, din acelaşi ciclu:

„...E mută când vorbeşte tăcut, ca o pecete
C-un crin săpat în mijloc şi litere secrete.
Făgăduieşte-o dată, trecând pe lângă tine:
Făgăduinţa-i sfântă şi-atunci când nu şi-o ţine.

De câte ori o viaţă întreagă nu se-ngână,
Mâhnită, printre lacrimi, cu-o strângere de mână?
Şi câte visuri, câte şi vieţi nu au pierit,
În suflet cu inelul părut făgăduit?...”

Parcă văd chipul Rozaliei Ergézi învârtind pe deget 
o verighetă (poate a fost din aur) primită de la cofetarul din 
vecini, Nae Theodorescu, dar pe care „amorezul ei” i l-a 
tras pe deget, însoţit de cuvinte „mieroase”, promiţându-i 
marea cu sarea, însă, de fapt, numai cu intenţia seducerii. 
Îndeplinirea „făgăduinţei” s-a tot amânat, pe zi ce trecea, 
rămânând, în cele din urmă, visul unei vieţii deşarte: „Şi 
câte visuri, câte şi vieţi nu au pierit,/ În suflet cu inelul 
părut făgăduit?”

Buna-Vestire

O altă poezie (îndrăgită de mine!) din volumul 
Cuvinte potrivite trimite tot la chipul mamei lui Arghezi. 
Este vorba de poezia Buna-Vestire, tradusă în limba 
maghiară de poetul Szemlér Ferenc. Primele versuri 
amintesc de o poezia lui Sapho, despre torsul firului care 
se rupe permanent. „Dragă mamă, dragă mamă,/ Pânza 
iar mi se destramă./ Sufletul şi-acum mă doare,/ Trupul 
iar, în cingătoare,/ Braţul mi se leneveşte,/ Fusul scapă 
dintre deşte,/ Firul răsucit, din furcă,/ Mi se-nnoadă şi se-
ncurcă...” Poezia lui Sapho are ca temă dorul de iubire, 
în Buna-Vestire, însă, sentimentul dragostei împlinite se 
ondulează până la atingerea unor accente tragice: „Dragă 
mamă, îmi năzare,/ Că din brâu, pe la-nserare,/ Înviem şi 
suntem doi.” Se poate închipui situaţia copilului Arghezi, 
cel care până la vârsta de zece ani, chiar dacă nu era mereu 
în preajma mamei sale, cu intelectul în formare, a putut 
percepe situaţia exprimată în ultimul vers: „Înviem şi 
suntem doi.” Nu i-a pricinuit multă bătaie de cap, multă 
fantezie să obţină inspiraţia pentru a crea această poezie: 
revelaţia i-a incendiat propria piele, poate a şi auzit îngerul 
aducându-i Buna-Vestire. Firesc să-i fie teamă. O teamă 
cruntă.

 
Nu ştiu

Temerile lui Arghezi n-au avut ca sursă, în 
exclusivitate, nelămuririle sale identitare. Biografia 
poetului conţine evenimente existenţiale care i-au 
accentuat sentimentul de auto victimizare. De două ori a 
stat în închisoare. Prima oară, în 1919, la Jilava, împreună 
cu grupul „colaboraţioniştilor” – între care şi Slavici. 
Puterile instituţionale, în curs de instalare, din România 
Mare, l-au învinuit de „germanofilie” şi că a colaborat cu 
conducerea armatei germane care, o perioadă, în timpul 
primului război mondial, a ţinut sub ocupaţie Bucureştiul. 
Detenţia a durat un an şi jumătate.

În 1939, viaţa îi este iarăşi în pericol, este ameninţat 
de o boală cumplită. Cel puţin aşa crede, convins că 
are cancer. Cade la pat, pentru o perioadă destul de 
îndelungată. Va fi vindecat de un medic excentric, care-l 
pune pe picioare cu o singură injecţie. Adevărul este că 
diagnosticul iniţial s-a dovedit a fi greşit. Suferea „doar” 
de sciatică.

În timpul celui de-al doilea război mondial, în 1943, 
este închis a doua oară, de astă dată la Târgu-Jiu. Acum 
– ce ironie cumplită a sorţii! – este acuzat de atitudine 
antigermană. Scrisese pamfletul virulent – caracteristic 
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stilului său polemic – împotriva ambasadorului german din 
Bucureşti, Killinger, cu titlul Domnule baron!, pentru care 
Gestapoul vroia să-l trimită la Dachau. Aşa că, ajungând 
numai la Târgu-Jiu, se putea declara mulţumit!

Poetul n-a fost ocolit de temeri nici după război. 
Puterea comunistă, nou instalată, l-a scos din viaţa publică. 
Din eseul lui Csiki László, intitulat Transformările 
lui Arghezi: aflăm că „chiar ’vindea pătrunjel’ la balul 
literaturii mari... şi pe piaţă.” Această perioadă de 
„vânzător la piaţă” – având ca miză asigurarea celor de-
ale gurii pentru el şi familie – a durat între 1948–1956. La 
situaţia precară, trebuie adăugat preludiul cu distrugerea 
tipografiei private de la Mărţişor. Mai apoi, Baruţu – 
folosind rămăşiţele tipografiei – execută unele comenzi de 
afişe pentru persoane dovedite ca duşmani ai noului regim. 
Băiatul va fi arestat, iar tatăl suportă consecinţele. Face 
recurs la forurile de conducere, personal către Gheorghiu-
Dej, pentru eliberarea fiului. Nu mai poate mira tonul 
scrierilor din această perioadă, asemănător celui din poezia 
Nu ştiu, creată în 1953, din care redau fragmentul următor: 

„Mi-e frică.
Nu ştiu de ce mi-e, mamă, frică.
Mi-e frică de umbră şi de soare,
Mi-e noaptea prea lungă şi ziua prea mare.
Orele trec încâlcite şi-ncete
Parcă bolnave şi parcă bete
Şi se opresc toate la mine,
Se uită zgâite ca nişte măşti şi chipuri străine.
Mă cercetează, mă întreabă, fără chemare, fără 

cuvinte.
Sunt ca un om care ascunde şi minte
Şi nici eu şi nici ele, nici una,
Nu ştiu care-mi este minciuna.
Am minţit
Că m-am născut, că am trăit?
Şi eu m-am născut? Şi eu am trăit?
(...)
Şi mi-e frică şi să nu cad
În cine ştie ce lume de Iad.
Şi orele, măştile m-aşteaptă
La fiecare treaptă,
Frumoase sau schimonosite,
Presimt că-mi caută o vină
De pe când nu eram în lumină
Să mă acuze, să mă judece
De pe când eram încă în scutece.”

Temerile, îndoielile, minciunile sale (ale căror 
origini sunt datate de însuşi poetul la vârsta de bebeluş) 
îl fac să se îndrepte, de obicei, către mama lui sau către 
amintirea ei. Această atitudine nu e ocazională. Relaţia 
sa cu mama nu e, în niciun caz, univocă, fiind în totul 
ambivalentă. Precum reiese din fascinantul său roman 
Ochii Maicii Domnului (eroul principal, Ioan Vintilă fiind 
un alter ego al autorului) are complexul lui Oedip, fiind 
îndrăgostit de mamă, cea care îl creşte singură, şi faţă de 
care – pe lângă ataşament – simte şi teamă. Aşa precum 
reiese din confesiunea de rămas bun, scrisă de Arghezi 
înainte de a se călugări.

Îndată după apariţia în revista Székelyföld a textului 
amintit, poetul Bogdán László, prietenul meu, mi-a atras 
atenţia asupra unui fapt ţinând de speţa istoriei culturii. În 

opera monumentală a lui Mircea Eliade: Istoria credinţelor 
şi ideilor religioase, capitolul XXXVIII (Religie, magie şi 
tradiţii hermetice înainte şi după reforme), subcapitolul 
306 (Vânătoarea de vrăjitoare şi vicisitudinile religiei 
populare) citim următoarele despre unele superstiţii 
populare româneşti: „Numele zeiţei a devenit zâna 
(dziana) în româneşte. În plus, derivând de la aceeaşi 
rădăcină, un alt cuvânt, zănatec, însemnând ’zăpăcit’, cu 
minţile aiurea, nebun, adică ’luat’, răpit de Diana sau de 
zâne. Zânele pot fi nemiloase, este imprudent să le rosteşti 
numele: li se spune ’Sfintele’, ’Ocrotitoarele’, ’Rusaliile’ 
ori simplu ’Ele’ (Iele). Zânele, care sunt nemuritoare, au 
aparenţa unor tinere fete atrăgătoare, fascinante. Îmbrăcate 
în alb, cu sânii goi, ele nu se văd ziua. Înaripate, ele zboară 
prin văzduh, mai ales noaptea. Dar le place să cânte şi să 
joace, şi acolo unde au jucat, iarba este roşie ca focul. Ele 
îi îmbolnăvesc pe cei care le văd jucând sau care încalcă 
anumite interdicţii şi aceste boli nu pot fi vindecate decât 
de căluşari.

Datele româneşti, graţie arhaismului lor, sunt de mare 
ajutor în înţelegerea vrăjitoriei europene. În primul rând, 
numai poate exista îndoiala în ce priveşte continuitatea 
anumitor rituri şi credinţe arhaice privind mai ales 
fertilitatea şi sănătatea. În al doilea rând, aceste scenarii 
mitico-rituale implicau o luptă între două grupuri de forţe 
opuse, deşi complementare, grupuri personificate ritualic 
de tineri flăcăi şi fete (benandanti, striga, căluşari). În al 
treilea rând, după lupta ceremonială urma uneori împăcare 
a celor două grupuri antitetice. În al patrulea rând, 
această bipartiţie rituală a colectivităţii implica o anumită 
ambivalenţă, căci, exprimând procesul vieţii şi fertilităţii 
cosmice, unul din grupurile rivale personifica întotdeauna 
aspectele negative. În plus, personificarea principiului 
negativ putea, în funcţie de moment şi de circumstanţele 
istorice, să fie interpretată ca o manifestare a răului. Este 
ceea ce pare să se fi petrecut la români cu strigoii şi, într-o 
măsură mai slabă, cu zânele, care corespund cortegiului 
Dianei.”

Am prezentat aceste informaţii prietenului meu 
scriitor, Ion Nete, un bun cunoscător al operei lui Eliade, 
pentru că eram nedumerit în legătură cu denumirea de 
Rosalia a zânelor rele. Mi-a promis că se va documenta 
asupra problemei în traducerea în limba română a operei 
(NB.: lucrarea respectivă fiind scrisă, iniţial, în limba 
engleză, în America). Reîntâlnindu-ne, îmi spune că 
versiunea românească a textului nu conţine numele de 
Rosalia. Nu mi-a precizat, însă, numele care îl înlocuieşte. 
Şi-atunci, drăcuşorul din mine nu mi-a dat pace până n-am 
făcut rost de ediţia românească, în trei volume a lucrării. 
Într-adevăr, în fragmentul în cauză nu se află numele de 
Rosalia, ci Rusalia, denumirea ducându-mă la numele, 
în limba română, al sărbătorii creştine: Rusalii. În prima 
reacţie, am pus-o în seama unei greşeli de traducere, 
în limba maghiară, deşi eram conştient de exigenţa – 
cunoscută, de altfel, de toţi prietenii cărţii – a Editurii 
Osiris. Am trecut la cercetarea dicţionarelor, lexicoanelor, 
a internetului etc. până când m-am lămurit, în proporţie 
de sută la sută, că nu este vorba de nicio traducere greşită. 
Rezultatul fiind următorul: numele feminin Rozalia este 
de origine latină şi provine din „rosa”. În Imperiul Roman, 
în fiecare primăvară, se celebra sărbătoarea morţilor, 
cu ocazia căreia mormintele celor trecuţi în nefiinţă 
erau acoperite cu flori de roze. „Rosalia” (Sărbătoarea 
Rozelor) după calendarul lui Constantin era pe 23 mai, 
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fiind preluată, apoi, pentru denumirea sărbătorii Rusaliilor 
(Duminica Rusaliilor) la creştinii-ortodocşi. (În Europa 
de Vest, Rosalia este denumirea şi a unui şir de sărbători 
care se leagă de venerarea unei femei martire, originară 
din Sicilia).

Poate că e doar o închipuire şi nimic nu este real, 
dar nu pot exclude cu desăvârşire că în acel mediu 
bucureştean, de sfârşit de secol, pe când apare în capitala 
României, plină de superstiţii, eresuri, de „realităţi” 
mistice, ezoterice, slujnica Ergézi Rozalia – chiar şi 
datorită numelui – a fost primită şi tratată ca „zănatecă”, 
fluşturatică, haihui. Numele de Rozalia se întâlneşte 
foarte rar la cei de origine română. Interpretarea mea o fi 
eronată, însă nu poate fi exclus că în acel registru matricol, 
mult discutat, oficialii trec numele de Maria desemnând 
o persoană de sex feminin, având 18 ani (şi fără orice 
nume de familie) din cauza unei aversiuni faţă de numele 
Rozalia, deoarece persoana numită astfel aduce farmece 
în familie. Parcă-o văd, în faţa mea, pe mama lui Nae 
Theodorescu, olteanca Bălaşa, impunându-i fiului: „Să 
nu-mi aduci în casă o persoană cauzatoare de rele!”, şi 
sfătuindu-l să-şi schimbe atitudinea, în legătură cu intenţia 
de a se căsători cu Rozalia.

Pot fi considerate drept nişte exagerări presupunerile 
mele privind superstiţiile larg răspândite în România 
sfârşitului de secol XIX, un excedent de nestăvilit al 
fanteziei mele. Dar nu m-aş fi încumetat să le formulez, 
dacă din presa de bulevard, din media românească a zilelor 
de azi, oamenilor nu li s-ar da de veste despre exorcisme, 
organizate în mănăstirile monahale sau în comunităţile de 
maici, despre schingiuirea groaznică a novicelor, învinuite 
de vrăjitorie, sau despre existenţa altor practici de magie 
neagră, cu un deznodământ deseori tragic.

Trebuie adăugat, totodată, că practicarea 
superstiţiilor, de la sfârşit de secol XIX, nu era numai un 
specific românesc. Ergézi Rozália putea să aducă de acasă 
diferite reprezentări magice, închipuiri mistice la care s-au 
adăugat şi cele asimilate din noua sa ambianţă. Am citat 
fragmentul din scrisoarea adresată Aretiei Panaitescu, în 
care Arghezi se plânge de „misticismul idiot” al mamei. 
Ipotezele mele, pentru justificarea cărora l-am citat pe 
Mircea Eliade, poate sunt nişte închipuiri, fantasmagorii, 
răstălmăciri în biografia Rozáliei Ergézi, în relaţiile sale 
cu cei din mediul ambiant. Îmi asum toate consecinţele! 
Un lucru, însă, e cert: această femeie „nu intra în rând”. 
Ieşea de sub tipar. Întâi prin faptul că era străină, nu încape 
nicio îndoială. Dar era „outsider” în toate privinţele. Era o 
stigmatizată.

Mă uit 

Szőcs Géza, poetul disident în Ungaria, mi-a atras 
atenţia asupra amintirii tatălui său, criticul literar Szőcs 
István în legătură cu poetul român. L-am contactat 
telefonic pe domnul Szőcs István, bătrân şi bolnav, care 
mi-a relatat următoarele (Conţinutul convorbirii noastre 
telefonice – practic – era identic cu cele consemnate de 
către sus-numitul critic literar într-un articol apărut în 
revista clujeană Helikon, cu titlul Felfedeztem Arghezit 
(L-am descoperit pe Arghezi), din care preiau următorul 
pasaj:

„Am ajuns, foarte tânăr, în 1951, la Editura 
Tineretului din Bucureşti. Tocmai atunci, sau cu puţin 

timp în urmă, a circulat în redacţie, din mână în mână, un 
pamflet pe care l-au tradus în grabă şi în limba maghiară: 
Putrefacţia poeziei sau poezia putrefacţiei. Mi s-a părut 
agresiv şi plictisitor, de aceea l-am parcurs superficial, 
în grabă, însă mi-a sărit în ochi o strofă pe care autorul 
mâzgăliturii a inclus-o drept exemplu negativ:

«Glasuri mă strigă cu nume străine.
M-aţi chemat pe mine?
Sunt eu cel căutat?
Mi se pare că vântul s-a înşelat».
La loc comanda! Are talent poetul acesta! Şi 

m-am interesat de la cei din redacţie, oare cine este acest 
Arghezi? Singur nea Máté ştia, «sfătuitorul» nostru 
artistic. «Tovarăşul Máté» era un bolşevic vechi (originar 
din Oradea, iniţial purtând numele de Neuman Ernő), 
într-o perioadă a lucrat şi la ediţia de limba maghiară a 
radioului din Moscova, obişnuia să aplice cu o severitate 
ieşită din comun metodele analizei partinice faţă de colegii 
noştri tineri şi amatori.

– Vai, tovarăşe Szőcs, este vorba de o nedreptate 
cruntă, omul acesta este cel mai onest om din toată 
România şi este şi cel mai mare poet. El este acela care a 
scris împotriva ambasadorului nazist pamfletul: «Domnule 
baron, duceţi-vă acasă!» Acum – ca răsplată – i s-a aplicat 
un picior în fund... Vinde roşii pe stradă, în faţa casei.

– Din ce cauză? – îl întreb.
– Pentru că tatăl redactorului şef al Scânteii, Sorin 

Toma (cel care a scris această maculatură) este poetul 
proletar, fără talent, Alexandru Toma, cel din care vor să 
creeze acum un poet de mărime naţională... Cam aşa merg 
acum lucrurile, tovarăşe Szőcs.

Mi-a promis că mă duce odată acasă la Arghezi, dar 
mai înainte trebuie să discute treaba şi cu dânsul. Cumva 
această vizită nu s-a realizat. A urmat însă jubileul celei 
de-a cincea aniversări a înfiinţării Editurii Tineretului. 
Eveniment ce trebuia sărbătorit. Fiecare dintre noi a 
primit câte o invitaţie pentru o singură persoană (membrii 
familiei erau excluşi). Pentru că unul dintre noi, minorităţi, 
s-a îmbolnăvit, ne-a rămas o invitaţie în plus. Cum 
s-o folosim? Înainte ca cineva să aibă vreo părere, am 
exclamat:

– Nea Máté, să nu pierdem ocazia! Daţi invitaţia în 
mâinile lui Arghezi! 

Banchetul festiv se ţinea în aula Ministerului de 
Externe, vis-à-vis cu Universitatea. Pe podium erau aşezaţi 
directorii şi alţi corifei de la Minister, scriitorii «de vază», 
jos în sală ceilalţi scriitori bucureşteni şi redactorii şefi, 
într-o lojă scriitorii din provincie, în cealaltă, personalul 
auxiliar al redacţiei... iar aula, a cărei elevaţie semăna 
cu un «uterus» avea două «apofize» ca nişte «oviducte», 
într-una, care ducea spre toaletă, eram aşezaţi în rând noi, 
cei de la naţionalităţi conlocuitoare: Zimán Manci, şefa 
noastră (o fostă croitoreasă), Szász Béla, locţiitorul şef, pe 
urmă eu. În rândul celălalt: nea Máté, tanti Groszmann şi 
Tudor Arghezi, cel din urmă.

Invitatul nostru era un om sec, sever ca un profesor, 
totuşi semăna cumva cu Thorton Wilder şi avea privirea ca 
Dohnányi Ernő (NB.: renumit artist muzician).

Am ciocnit paharele cu votcă, m-am apropiat de 
el şi i-am spus că mi-a plăcut strofa respectivă (între 
timp m-am mai documentat şi eu), amintindu-i şi despre 
traducerea în limba maghiară a unei poezii de către Dsida 
Jenő. M-a urmărit în tăcere, a dat din cap din când în când. 
Mă pregăteam să mă retrag, când deodată a spus în limba 
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maghiară (vorbea puţin sacadat, rar, dar foarte limpede): 
«Én is tudtam kicsit magyarul, de már elfelejtettem». («Şi 
eu am ştiut puţin limba maghiară, dar am uitat-o deja».). 
Eram atât de surprins, că i-am răspuns numai după minute 
lungi în limba română: «Unde aţi învăţat limba maghiară?» 
Îmi răspunse tot în limba română: «La rude, în timpul 
copilăriei, în judeţul Trei Scaune». Furat de gânduri, la 
puţină vreme dup aceea a mai adăugat în limba maghiară: 
«Egész éjjel mentünk a szénásszekéren...» («Am mers 
toată noaptea cu carul de fân...») 

După aceste vorbe, nu ştiu din ce cauză, ne-a cuprins 
melancolia, sentimentul de tristeţe a unei singurătăţi de 
rău augur. Numaidecât s-a ridicat şi el, a mulţumit pentru 
invitaţie şi a plecat.

Între timp – să nu uit – printre cei din aula mare a 
stârnit o mare, dar înăbuşită agitaţie (cei umblaţi la toaletă 
l-au descoperit) faptul că Arghezi stă printre «bozgori». 
Câteva figuri mai şterse au şi apărut la masa lui, invitându-l: 
«Maestre, veniţi la masa noastră!» Arghezi însă i-a refuzat: 
«Mulţumesc, mă simt bine aici».

A doua zi directorul a întrebat: «De ce nu mi-aţi 
spus? Ce de blam!» Însă directorul adjunct, Vicu Mindra, 
îmbrăcat elegant, în haine negre, a fugit înainte de masă 
acasă la Arghezi, i-a cerut scuze şi a făcut contract pentru 
un volum de versuri pentru copii şi o carte de traduceri de 
Nekrasov. Nici editura rivală, Editura pentru Literatură n-a 
rămas mai prejos. L-au căutat şi ei şi au contractat volumul 
de versuri 1907. Până la urmă şi «echipa elită» era nevoită 
să mişte ceva. Tovarăşul Chişinevschi a trimis maşina după 
el şi l-a rugat să se prezinte în faţa Comitetului Central.

Arghezi, ajuns la faţa locului, şeful secţiei de 
propagandă îl întreabă cordial: «Maestre, maşina a ajuns 
la timp?»

Arghezi a răspuns morocănos: «Nu. A întârziat cinci 
ani.»”

În anii când mi-a fost dat să umblu mai des la 
Bucureşti, am auzit şi eu anecdota maşinii care a întârziat 
cinci ani. În mai multe variante. Nu am verificat dacă, 
într-adevăr, Chişinevschi era atunci căpetenia secţiei de 
propagandă, dar n-are nicio importanţă. Din cele relatate 
de Szőcs István, m-a frapat propoziţia rememorată în 
limba maghiară de către Arghezi: „Egész éjjel mentünk a 
szénásszekéren...” („Am mers toată noaptea cu carul de 
fân...”).

Nu mi-e greu să-mi închipui carul de fân care 
cobora când lin, când cu hopuri de pe fâneţele munteneşti 
harghitene, pentru că, din copilărie, păstrez şi eu asemenea 
amintiri. În vremea aceea, când eram copil, în august 
populaţia de sex bărbătesc a satelor secuieşti se muta 
pentru 2-3 săptămâni sus pe munte. Era o muncă pe cinste 
să coseşti nişte ierburi mărunte, tari (ţăpoşica), peste care 
aluneca coasa, să usuci, să aduni fânul... Totuşi, avea un 
farmec aparte, de nedescris, ceva mitic această existenţă 
montană, acele zile şi nopţi care au fermecat sufletul 
copilului, i-au tensionat fantezia cu închipuiri despre zâne 
şi zmei. Nu este întâmplător că şi în poezia argheziană 
sunt destul de frecvente. Întâlnirea cu noaptea profundă, 
înstelată, tainică, poate şi înspăimântătoare, care i-a lăsat 
urme adânci, dăinuitoare în suflet s-a produs oare sub cerul 
Bucureştilor? Înclin mai mult să cred că nu. E cu mult mai 
credibil să datăm originea motivelor nopţii din timpul 
vacanţelor petrecute la Vlăhiţa, din acele drumuri nocturne 
spre casă, făcute pe deasupra unui car cu fân, coborând, 

molcom, spre casă, de unde se văd numai stelele. Cel 
care a umblat măcar o dată pe valea Vârghişului, în aval, 
până la peştera de la Mereşti, sau la fâneţele, sălaşele 
de vară, stânele aflate de-a lungul drumurilor montane 
deasupra Vlăhiţei, ducând spre Harghita, de la Mădăraş, 
şi-a petrecut cel puţin o noapte în aceste locuri, aceluia 
nu e nevoie să i se explice sentimentele înfiripate în 
sufletul unui copil supersensibil, care a copilărit pe aceste 
meleaguri. Asemenea trăiri n-avea unde să le încerce, nici 
în Oltenia (locul de baştină al tatălui), nici pe moşiile, de 
mai târziu, ale acestuia, de pe şesul Piteştilor.

Aflându-mă faţă în faţă cu pomenirea, de către 
Arghezi, în istorisirea lui Szőcs István a judeţului Trei 
Scaune, prima dată m-am gândit la apariţia unui nou caz 
de creare voită a confuziei, de către poetul Cuvintelor 
potrivite. Însă, după ce mi-am amintit de concluziile 
articolului publicat de muzeologul din Sfântu Gheorghe, 
Cserei Zoltán despre disputele administrative de la sfârşitul 
sec. XIX între judeţele Braşov, Odorheiul Secuiesc şi Trei 
Scaune asupra apartenenţei meleagurilor homorodene 
şi a Baraoltului, mi-am dat seama că unei persoane cu 
identitate bucureşteană – probabil – îi părea mai elegant 
să-şi declare originea din Trei Scaune, fiind mai aproape de 
Braşov. Doar şi călătoriile, împreună cu mama, la Vlăhiţa 
în timpul copilăriei, pesemne că se făceau cam în felul 
următor: după ce coborau din tren (ruta Braşov–Cluj), într-
una din gările: Rupea, Homorod sau Augustin, continuau 
drumul spre casă cu vreo căruţă „ocazională”, parcurgând 
şi o bună porţiune a teritoriului aparţinător la Trei Scaune, 
numele acestui judeţ întipărindu-se mai lesne în memoria 
copilului, decât Odorheiul Secuiesc. Deci, menţionarea 
numelui Trei Scaune n-ar fi făcută tocmai fără temei.

Acestea, totuşi, sunt amănunte, cărora nu le dau 
mare importanţă. Mult mai mult m-a interesat poezia 
din care a citat autorul articolului de maculatură, apărut 
în Scânteia, despre aşa-zisa putrefacţie a poeziei etc., 
publicarea articolului respectiv încadrându-se în politica 
culturală comunistă „partinică”, promovată în ţările est-
europene, aparţinătoare blocului sovietic. Cu atât mai mult 
că şi în viaţa literară, transilvăneană, maghiară, în această 
perioadă aveau loc acele procese literare organizate sub 
imboldul luptei de clasă, cu denunţuri, excluderi, eliminări, 
de care nici azi nu ne putem aminti decât cu ruşine.

Fărâma din poezia Mă uit, a lui Arghezi, citată de 
Szőcs István, era în perfectă concordanţă cu tema pe care 
o dezbat, de aceea am şi tresărit, citind-o. Iată o remarcă, 
accentuată, a căutării de sine, vizionare, a poetului. (După 
lungi căutări, am dat şi de varianta în limba maghiară a 
poeziei, în traducerea, inspirată, a lui Szemlér Ferenc). O 
redau integral:

„Mă uit în cer, mă uit în pământ.
M-am întrebat cine sunt. 
Gânduri se duc, vin 
Din vânt, din senin, 
Ca nişte păsări rotunde.  
Încotro? De unde?

 
Glasuri mă strigă cu nume străine. 
M-aţi chemat pe mine? 
Sunt eu cel căutat? 
Mi se pare că vântul s-a înşelat. 
 
Câte puţin sunt dator 
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Fără să-mi fi dat nimic, tuturor – 
Şi lemnului uscat, şi bălţii stătute, 
Şi florilor, şi pietrelor, şi vitelor bătute,  
Şi oamenilor din răstignire. 
Cu ce să plătesc nefire şi fire? 
 
Sângele meu nu-i al meu. 
Mi-e teamă să zic «mie» şi să zic «eu». 
Cu ce fel de drept  
Mi-aş umfla bârnele din piept 
Şi mi-aş întinde pe zarea 
Toată, spinarea? 
 
Ce martor aş întreba 
Ca să-mi răspundă întrucâtva 
Măcar dacă sunt?

 
Mă tot uit în cer, mă tot uit în pământ, 
În baltă şi stuh 
Şi adânc în văzduh.”

Poezia, creată în anii 1930, a fost inclusă în volumul 
de poezii Cărticica de seară, editat în 1935. Poetul 
publicase, deja, romanul Lina. Un eveniment de seamă, 
în viaţa sa particulară, petrecându-se prin pierderea tatălui 
natural, iar la înmormântare îşi prezintă mama fratelui 
său, dinspre tată. Mai multe glasuri îl „strigă cu nume 
străine” (Arghezi?). E plin de nedumeriri, îndoieli (de 
care nu poate scăpa, definitiv, până la sfârşitul vieţii), însă 
obârşia şi-a clarificat-o cu certitudine. Ar putea declara şi 
el, parafrazându-l pe József Attila: „Tata mi-a fost oltean, 
mama pe jumătate secui,/ pe jumătate neamţ”. Amintirile 
sale, din mica copilărie, cele despre rubedeniile din 
Vlăhiţa (ca de exemplu: „Am mers toată noaptea cu carul 
de fân...”) au fost interiorizate în suflet în aşa măsură încât 
– prin capilarii ascunse, vrând, nevrând, conştientizate sau 
sub limita conştiinţei – s-au strecurat în structurile adânci 
ale poeziei. 

Cătunul 

A apărut în volumul O sută şi una de poezii (1947). 
O singură metaforă a poeziei m-a frapat în aşa măsură încât 
m-a purtat până la cimitirul din Vlăhiţa. E bine că poezia, 
în traducerea ilustră a lui Kányádi Sándor, poate fi citită 
şi în limba maghiară. Sunt sigur că pe poet l-a inspirat, în 
crearea acestei poezii, imaginea cimitirului de la Vlăhiţa:

„Cătunul s-a mutat tiptil, din zare, 
În cimitirul lui, mai mare. 
Ce s-a născut, pe rând s-a şi-ngropat 
Şi crucile-au intrat în sat, 
Viori de lemn 
Încremenite într-un semn, 
Şi au ieşit din sat până departe, 
Lăsându-i drumurile moarte. 
 
Ia seama bine, dacă treci, 
La încâlcitele şi vechile poteci. 
Să nu te-mpiedici de ciulini. 
Morţii-s acolo, ca-n cătun, vecini. 
 
Târât în ploaie de ciubote grele, 
Drumeţul, noaptea, poate să se-nşele 

Şi, încercând cârligul pus la porţi, 
Să ceară găzduire de la morţi.” 

Azi, Vlăhiţa are statut de oraş. Ca localitate, este 
compusă din două părţi aparte, bine definite. Partea din 
jurul fabricii metalurgice dispune de un caracter orăşenesc 
(Szentkeresztbánya – Mina Sfântei Cruci), partea 
superioară a localităţii, cea veche, numită Satul Mare 
(Nagyfalu) sau Satul Vlah – Vlăhiţa (Oláhfalu) şi-a păstrat 
până azi aspectul rural. La extremitatea vestică a acestei 
părţi a localităţii se află un cimitir vechi, cu o extindere 
mai mare decât cea obişnuită, dispunând de o „pădure” 
de cruci specifice, caracteristice locului, care pot fi zărite 
chiar de pe şoseaua Miercurea Ciuc – Odorheiu Secuiesc. 
În timpul vacanţelor, copilul Tudor Arghezi trebuie să fi 
văzut cimitirul din căruţa cu care transportau apă minerală 
din Băile Homorod, mai mult, îmi închipui că băiatul nu 
numai că l-a văzut, în treacăt, dar, împreună cu bunica, 
Ágoston Zsuzsanna, sau cu maică-sa, Ergézi Rozália, a şi 
umblat prin acest cimitir, cel puţin la 1 noiembrie, de Ziua 
Morţilor, pentru a aprinde câteva lumânări pe mormântul 
rudelor decedate, precum al bunicului, Ergézi Joannes. 
Este ştiut că, pentru acest eveniment, rudele catolicilor se 
adună în satele lor de baştină de pretutindeni, chiar şi de 
pe meleaguri îndepărtate. Se poate presupune că, în câteva 
ocazii, şi Ergézi Rozália a venit din Bucureşti pentru Ziua 
Morţilor, aducându-l şi pe fiul cel mare...

Sunt convins că Arghezi, cu acest prilej, a descoperit 
aspectul bizar al „viorilor de lemn/ încremenite într-un 
semn”. Asemenea simboluri pot fi zărite şi pe la răscruci, 
ridicate pe lângă drum, în amintirea unui accident tragic – 
secuii aparţinând unei etnii profund credincioase – dar o 
aşa mulţime din aceste cruci, asemănătoare unor scripci de 
lemn pot fi zărite numai şi numai în cimitirul din Vlăhiţa 
şi în câteva sate din apropiere, ele simbolizând conexiunea 
dintre lumea „de sus” şi cea „de dincolo”, concepţia făcând 
parte din cultul morţii la secui.

Cu ocazia aşternerii pe hârtie a poeziei, poetul 
şi-a adus aminte de viziunea cimitirului aflat în strânsă 
concordanţă cu universul de credinţă al oamenilor locului 
şi transpune în liră realitatea existentă aici: „Târât în 
ploaie de ciubote grele,/ Drumeţul, noaptea, poate să se-
nşele.” Pe acela care umblă, aici, în amurg, îl încearcă 
un sentiment de nesiguranţă, de împreunare a celor două 
lumi, când nu mai poate fi perceput, cu exactitate, unde 
se termină satul şi de unde începe cimitirul, populat cu 
scripci de lemn.

Mângâieri 

Memoriile contemporanilor evidenţiază, în mod 
univoc, faptul că – în afară de cei mai apropiaţi membri ai 
familiei – Tudor Arghezi nu era ataşat nimănui, cu legături 
strânse: nici prietenilor, nici rudelor. Mai mult, era foarte 
dur cu unii dintre ei. Relaţia sa cu tatăl natural era când 
agresivă, când tolerantă. Pe rudele din partea tatălui nu le 
cunoştea, de fapt nici nu ştim de ele, în afară de un frate 
vitreg, Nicolae. Bunica, Bălaşa, a murit tocmai în anul 
căsătoriei fiului ei, în 1883, Arghezi având atunci trei ani, 
abia dacă a păstrat ceva din amintirea ei. În afară de tată, 
nici urmă despre ei în poezia argheziană.

În schimb, rudele dinspre mamă sunt prezente. Lor 
„le-a închinat” chiar poezii întregi. Cea mai înduioşătoare 
fiind, poate, poezia Mângâieri, scrisă în 1956, evocând 
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figura blajină a bunicii dinspre mamă, Ágoston 
Zsuzsanna. Poezia a fost inclusă în volumul postum, 
Călătorii prin vis, publicat în 1973. 

„La toate relele, bunica
Răspunde: «Maică, nu-i nimica».
Şi nici un fel de norocire
N-o scoate nicidecum din fire.
Gându-i cuminte şi blajin
«După furtună, spune, e senin.
E timp urât şi timp frumos,
Că viaţa are sus şi jos».

Mă uit la buze şi sprâncene,
La ochii ei, cu pleoapele alene.
Tare-a mai fost frumoasă şi bunica!
Dar zice că nici asta nu-i nimica.

Când îşi strecoară ochii verzi, agale,
Ca printr-o crăpătură de migdale,
Îmi spune-n şoaptă: «Ce mai pui de lele
Fusesem în zilele mele!
Zvâcneau în mine nişte draci!...
Nu e nimic! Ce poţi să faci?»”

Se cuvine remarcat chipul de o simplitate lipsită 
de orice prefăcătorie, înţelepciunea trăită, filosofia vieţii, 
axată pe supravieţuire, în pofida tuturor greutăţilor (dacă 
în cazul unei femei din popor putem vorbi de filosofie). 
Trebuia să fi fost, astfel, Ágoston Zsuzsanna, cea născută 
la Racu, un sat din judeţul Harghita, şi nu avem niciun 
dubiu că ea este personajul prezentat în poezie, deoarece, 
cum am mai spus, bunica din partea tatălui, Bălaşa, a 
murit când nepotul avea trei ani, astfel – fie copilul oricât 
de talentat – nu putea păstra amintiri aşa de relevante 
despre ea.

Am amintit simplitatea, naturaleţea filosofiei 
de viaţă a bunicii Ágoston Zsuzsanna, însuşiri fără de 
care n-ar fi putut îndura vicisitudinile vieţii. Chiar şi 
circumstanţele naşterii sale s-au abătut de la normalitate. 
Era şi ea copil din flori, asemenea nepoţilor ei din 
Bucureşti. Cu ocazia înregistrării matricole, la naştere, i 
s-a atribuit numele de familie al mamei, Császár Terézia. 
Este trecută deci în registrul matricol de la Racu cu 
numele de Császár Susana. Mama şi-a părăsit satul natal, 
împreună cu bastarda ei – probabil – datorită şicanelor 
la care era supusă, ca fată dezonorată. Nefiind văzută cu 
ochi buni de consăteni, se mută la Vlăhiţa şi se angajează 
ca muncitoare în mină sau în fabrică. Fetiţa sa în creştere 
îşi vede zi de zi mama întorcându-se, după o zi de muncă 
istovitoare, într-o cameră cu chirie, vlăguită, murdară, în 
zdrenţe. Presimte că va avea o soartă similară şi ea când 
va fi adultă. Pe baza registrului matricol din Vlăhiţa – nu 
se ştie în ce mod – copila nelegitimă va primi un tată. 
Posibil să fi fost recunoscută de tatăl natural, de aceea 
parohul taie în rubrica registrului matricol numele mamei, 
scris în cerneală neagră (Császár) şi trece deasupra cu 
albastru: Ágoston. Oricum s-o fi întâmplat, mama şi fata 
ei erau stigmatizate, deopotrivă, chiar şi de către lumea 
muncitorească mai liberală a Vlăhiţei.

 
 ( Înscris în registrul matricol de la Racu despre 

naşterea Susanei)

addenda

Ágoston Zsuzsanna are 25 de ani când se căsătoreşte 
cu minerul de naţionalitate germană, veneticul din 
Bucovina, Ergesi Joannes. Naşterile urmează una după 
alta. Între 1856–1869 are opt naşteri, din care doi prunci 
(primul József şi primul János) nu ajung la maturitate. 

Familia va creşte şase copii. Maria, cea mai 
vârstnică, în 1870 este dată în căsătorie la vârsta de 14 
ani unui miner (Vida). Cu atât mai bine, familia are de 
întreţinut cu un copil mai puţin. Cu doi ani în urmă, moare, 
subit, capul familiei. 

( Înscris în registrul matricol de la Vlăhiţa despre 
decesul lui Joannes Ergezi)

Ágoston Zsuzsanna, rămânând văduvă, se va 
recăsători peste trei ani cu un muncitor metalurgist, László 
József. Mama încearcă să aranjeze soarta copiilor, ajunşi 
la maturitate. După cum am văzut, Rozalia este angajată ca 
slujnică la Bucureşti, dar abia se instalase în capitala din 
Regat, vine acasă şi ea cu un copil bastard, cel care va fi 
crescut, câţiva ani, tot de bunica. Veronica, cea de-a treia 
dintre copii, se angajase şi ea – aşa se pare – ca slujnică 
la Braşov. Dintre băieţi, József părăseşte şi el familia, se 
pare că ia şi el drumul spre Braşov (nu am dat de urmele 
lui). János, în anii ’80, se căsătoreşte cu numita Kovács 
Júlia, cea care va naşte doi copii, botezaţi ambii cu numele 
de János (primul născut ar fi decedat de copil). Şi această 
ramură se va pierde în timp. 

Numele de Ergézi dăinuie cel mai mult timp la 
Vlăhiţa prin ramura lui Ergézi Rudolf, cel care – din 
căsătoria cu Jakab Rozália – va da viaţă celor opt copii 
ai săi. Ágoston Zsuzsanna nu a apucat în viaţă naşterea 
tuturor nepoţilor, trece în nefiinţă în 1907. Din ramura 
lui Rudolf, în 1920 se va naşte un băiat, tot cu numele 
de Rudolf, a cărui legendă – datorită faptului că era un 
filfizon, îmbrăcat totdeauna elegant, „la patru ace” – s-a 
menţinut mult timp în Vlăhiţa (era probabil şi coreograf).

După opinia istoricului local din Vlăhiţa, Herceg 
Ferenc, ultima sursă în scris despre familia Ergézi provine 
din 1920. În mină şi în fabrica metalurgică este declarată 
greva generală pe care autorităţile din Bucureşti, nou 
instalate, vor s-o înăbuşe cu mână de fier. Printre membrii 
comitetului de grevă o găsim şi pe o anumită Ergézi 
Jolán, care este soţia lui – nu mai ştiu a cărui – Ergézi 
Rudolf. Membrii comitetului sunt arestaţi şi duşi la Sibiu 
în faţa instanţei. Unii sunt judecaţi, alţii nu. Ergézi Jolán 
va fi închisă 6 luni, dar după ce este eliberată şi revine la 
Vlăhiţa, este primită cu atâta duşmănie de către conducerea 
uzinei, încât familia se mută din localitate. Nu se ştie unde 
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îi poartă norocul, poate la Braşov, poate la Târgu-Mureş... Cu 
plecarea lor, dispare familia Ergézilor din Vlăhiţa şi din zona 
pe care o pot cuprinde. Ramura lor bărbătească a dispărut, iar 
cea feminină poate s-a dizolvat în celelalte familii (NB.: pe 
internet am dat de un anume Ergezi Ernest în oraşul Lorain 
din statul Ohio – USA, decedat şi el în 1993).

Toate acestea le-am aşternut pe hârtie spre a dovedi 
că numele de Ergézi supravieţuieşte, cel mai longeviv – 
poate – prin familia poetului Arghezi, ceea ce este însă 
cert: Tudor Arghezi este acela care-l face nemuritor. Firul 
ascendenţei se va rupe însă aici: Mitzura Arghezi a rămas 
nemăritată, Baruţu n-a lăsat „moştenitori” pe linia de 
sânge, a avut o fată adoptivă.

Atât am reuşit să descopăr despre soarta familiei 
Ergézi. Alţii – mai norocoşi – care vor apărea, poate, vor 
dezvălui mai multe. „On ne sait jamais!” Închei cu un 
singur exemplu. Căutând pe internet (într-o altă chestiune), 
mă întâlnesc, deodată, pe web-site-ul Judecătoriei din 
Odorheiu Secuiesc iarăşi cu numele de Ergézi. Într-un 
proces de uzucapiune din 2009 reclamanţii Májer Mihály 
şi Kondrád András dau în judecată pe pârâţii: Ágoston 
Zsuzsanna, soţia lui Ergézi János, pe Ergézi Róza, Ergézi 
Véri, Ergézi József, Ergézi János, Ergézi Rudolf şi alţii, 
pentru înregistrarea în cartea funciară pe numele lor a 
câte unui imobil din Vlăhiţa şi – respectiv – din Lueta. 
Reclamanţii au câştig de cauză în proces, iar imobilele 
posedate cândva de familia Ergézi vor fi trecute juridic 
pe numele reclamanţilor. Într-una din aceste case, nu ştim 
când şi câţi ani, până la ce vârstă, a trăit şi Tudor Arghezi. 
Într-una dintre ele (nu se ştie care), cândva, Ágoston 
Zsuzsanna, lucrând la război, cu furca de tors în brâu, sau 
cu andrele de împletit printre degete spunea poveşti, poate 
cânta cântece populare, balade secuieşti copilului care 
va deveni unul dintre cei mai de seamă poeţi români ai 
secolului XX.

Pe baza unei vorbe locale (amintită şi în memorialul 
lui Katona Szabó István) poetul Arghezi „a umblat în 
Secuime, în satul natal al mamei sale, în caz de moştenire 
din partea părinţilor dinspre mamă”. Pe baza procesului de 
moştenire, derulat la Judecătoria din Odorheiu Secuiesc, 
a avut, ar fi avut ce moşteni. Nu ştim deznodământul 
demersul poetului.

Cinci cârlige

Nu este o exagerare să credem că Arghezi a petrecut 
mai mult de trei veri fericite de vacanţă la Vlăhiţa. Poate 
ani buni. Cercetând urmele Ergezienilor, am dat de familia 
Svella din localitate, aflată în cea mai strânsă rudenie cu 
ei. Asupra acestei relaţii de rubedenie mi-a atras atenţia 
publicistul Ágoston Hugó, prietenul meu bun, cel care, 
în prezent, îşi duce traiul la Târgu-Mureş, însă o parte 
însemnată a vieţii active şi-a petrecut-o la Bucureşti, ca 
redactor şi/sau ziarist. Într-o perioadă, de după schimbarea 
de regim, a fost numit, ca delegat UDMR, în consiliul 
de conducere al Radioului Public Românesc. Cu ocazia 
şedinţelor, ocupând loc, de obicei, pe lângă Mitzura 
Arghezi, reprezentanta PRM, cu care era în relaţii joviale, 
se înţelegeau bine, putem spune, comportându-se cu 
empatie unul faţă de celălalt. Prietenul meu Hugó mi-a 
relatat în felul următor acest contact:

„Timp de patru ani şi mai bine am stat lângă doamna 
Mitzura Arghezi la şedinţele Consiliului de Administraţie 

al Societăţii Române de Radiodifuziune. Am avut, 
aşadar, ocazia să discutăm despre mai multe lucruri. Mi-
am exprimat, nu o dată, admiraţia faţă de opera tatălui 
Domniei sale, Tudor Arghezi. Într-o zi, i-am spus şi 
despre descendenţa mea germană pe lângă cea maghiară. 
Spre surprinderea mea, mi-a răspuns că şi familia lor 
are strămoşi germani şi maghiari. Am întrebat-o: Sigur, 
sigur? Sigur! – mi-a răspuns categoric. Nu mai ştiu de ce 
n-am insistat: a început şedinţa sau credeam că e vorba de 
un lucru consacrat, bine ştiut, pe care ar fi trebuit să-l fi 
cunoscut şi eu, aşa, pentru cultura mea generală.”

Mitzura Arghezi, cea care s-a dovedit o înverşunată 
păstrătoare a tainelor familiale, iată că, în convorbirea cu 
Hugó a scăpat o vorbă, recunoscând – indirect – că bunică-
sa, pe jumătate, era de origine maghiară, pe jumătate 
germană. 

Hugó a arătat interes pentru cele relatate de mine 
despre genealogia argheziană, publicate în revista 
Székelyföld. Dându-mi câte o mână de ajutor, când şi unde 
a avut ocazia. Astfel, printre altele, mi-a trimis o fotografie 
a Mariei Svella, născută Ergézi, aflată undeva pe internet. 
(Potrivit unor păreri ale specialiştilor, fotografia a fost 
făcută cândva la începutul sec. XX.) Mi-a făcut o mare 
plăcere să văd această poză, pe de o parte, pentru că mi-am 
dat seama de aspectul fizic al fetelor Ergézi (NB.: trebuia să 
fi fost atrăgătoare!!!), pe de altă parte, prin această filieră, 
a familiei vlăhiţene Svella, am dat de rudele apropiate 
ale Ergezilor. Luând contact cu domnii Svella Károly şi 
Herceg Ferenc, ne-am apucat să dezlegăm taina cum şi 
când a ajuns în familia Svella o fată Ergézi, despre care eu 
am relevat deja că este o verişoară a Rozaliei. (După noi 
cercetări de arhivă, am aflat următoarele: Ergesi Joannes şi 
Ballaschin Mária, originari din Bucovina, pe lângă fiul lor 
János, mai aveau un băiat, Ferenc, cel care şi-a întemeiat 
o familie în Vlăhiţa sau la Lueta, căsătorindu-se cu 
Krusinszki Katalin. În această familie Ergézi sunt crescute 
trei fete: Mária, (cea din fotografie care se va mărita cu un 
băiat Svella), Veronika (născută în 1886 şi despre care nu 
avem informaţii) şi Irén, cea de-a treia, care se căsătorise 
cu un antrenor de înot, Dexler Ferenc, şi au stat la Szolnok, 
după aceea la Budapesta. Ea este singura persoană cu 
numele de Ergézi, aflată de mine într-un catalog de familie 
din Ungaria.)

. 
(Svella Maria, născută Ergezi, verişoara Rozaliei 

Ergezi.)
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Contactele mele cu familia Svella au avut şi un al 
doilea rezultat. De la ei am făcut rost de un fragment de 
memorial al scriitorului şi redactorului Katona Szabó 
István (Târgu Secuiesc, 1922 – Gödöllő, 2013), cel care 
a activat mult timp la Târgu-Mureş, consemnările lui 
– prin mijlocirea unor date referitoare la familia Svella 
– ducându-mă mai aproape de Arghezi. Iată fragmentul 
memorialului:

„Arghezi a fost apostrofat ca un poet «mistic» şi 
numai după «dezgheţul» intervenit de după moartea lui 
Stalin a fost reinventat, cu ocazia unui congres al Uniunii 
Scriitorilor a fost aşezat în mod festiv printre membrii 
prezidiului şi a fost lăudat de aceia care cu puţin timp 
mai înainte l-au calomniat. Personal nu l-am cunoscut, 
însă, întâmplător, am aflat câte ceva din viaţa lui, despre 
care istoricii literari români au tăcut adânc. Sipos Lajos, 
fostul meu profesor de franceză de la Liceul din Târgu-
Mureş mi-a dat de ştire, cu ocazia unei întâlniri, că are 
cunoştinţă despre un maistru restaurator de mobilă, cu 
numele de Svella, care este rudă apropiată a lui Arghezi 
şi ştie lucruri interesante despre copilăria scriitorului. M-a 
însoţit până la el, m-a prezentat, ca pe un fost elev de-al 
său, încât omul să aibă încredere. Domnul Svella avea în 
jur de 50 de ani şi o faţă care semăna leit cu cea a poetului. 
Cele povestite atunci de el au fost repetate, mai apoi, şi 
în prezenţa lui Lőrinczi László (Pusztacelina, 1919 – 
Settimo san Pietro, Sardinia, 2011), fostul meu prieten de 
şcoală şi coleg actual în redacţia Új Élet, cel care a făcut 
şi notiţe din cele relatate de Svella. După opinia domnului 
Svella, Arghezi este descendentul unei familii de negustori 
înstăriţi din Moravia, pripăşită în Vlăhiţa, strămoşii lui în 
sec. XIX scriau încă numele Aerghezi. Una dintre fiice a 
ajuns la Bucureşti, la un oarecare domn Theodorescu, ca 
menajeră. Acest domn a fost tatăl lui Arghezi, copilul purta 
încă numele lui. Numele actual de Arghezi l-a preluat ca 
scriitor şi nu l-a schimbat toată viaţa. Domnul Svella, din 
amintirile sale de familie, ştia că tânărul Arghezi a umblat 
în Secuime, în satul natal al mamei, în cazul de moştenire al 
avuţiei dinspre părinţii tatălui mamei. Ştia că dovezile cele 

mai sigure se aflau în registrele matricole bisericeşti, dacă 
acestea s-au păstrat. Ştia că toate aceste registre matricole 
provenite din anii de dinainte de 1900 au fost adunate 
de pe tot cuprinsul Transilvaniei şi păstrate în arhiva 
ministerului de interne, unde, practic, sunt inaccesibile. 
[...] Domnul Svella a declarat că a scris preotului de acolo 
în această problemă, dar n-a primit niciun răspuns. N-a 
ajuns la Vlăhiţa, să facă cercetări personale, în acest caz, 
dar în timpul când se afla la Bucureşti a împrumutat din 
biblioteca Academiei toate cărţile despre viaţa lui Arghezi, 
ca să afle cum e interpretată originea numelui Arghezi. 
Fiecare dintre aceste lucrări vorbesc despre faptul că 
numele lui adevărat a fost Theodorescu, iar Arghezi este 
un nume de scriitor. În această privinţă au apărut două 
teorii, fără să se refere la părerea scriitorului însuşi sau la 
vreo explicaţie concretă. Una dintre teorii a datat numele 
din toponimul Argeş, cunoscut nu numai geografic, dar 
şi din legenda Meşterului Manole şi a mănăstirii Argeş. 
(Asemenea legendei cetăţii Deva şi a lui Kőmíves 
Kelemen din folclorul maghiar. Bineînţeles, aceasta din 
urmă n-are niciun amestec în alegerea numelui poetului.) 
A doua teorie aduce în concordanţă (alegerea numelui 
poetic – nota trad.) cu grecescul Argos, având în vedere 
erudiţia clasică a poetului şi interesul său pentru această 
cultură.

Nu se dă, însă, explicaţie, în niciuna dintre cele două 
teorii, sufixului -i, inexistent, de altfel, în limba română, 
ceea ce nu poate fi motivat altfel decât ca un efect lingvistic 
maghiar. Acest aspect mi-a întărit suspiciunea că aceşti 
comentatori cunosc, desigur, originea maghiară a mamei 
lui Arghezi. [...] După toate acestea, am telefonat lui nea 
Laci (Lőrinczi László – nota trad.) în Sardinia, iar el i-a 
relatat: – Fata Arghezi din Vlăhiţa a plecat la Bucureşti 
să se angajeze ca slujnică, apoi – devenind menajeră la 
un oarecare domn Theodorescu – va fi mama copilului 
acestuia, copil care, mai târziu, preia numele de Arghezi. 
Slujnica a lucrat şi la al doilea domn Theodorescu, dar 
Arghezi nu a dezvăluit niciodată, care dintre cei doi este 
tatăl lui. Copilul a urmat cursurile primelor două clase 
elementare la Vlăhiţa, în şcoală maghiară, şi – fiind înscris 
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în clasa a treia la Bucureşti – la apel, cu ocazia primei 
zile de şcoală, a spus: «Jelen!» («Prezent!»), iar colegii 
de şcoală l-au făcut «boanghin». Acest lucru l-a aflat nea 
Laci de la însuşi Arghezi.

De altfel, Arghezi vorbea bine limba maghiară şi, 
mai ales, avea un accent corect, ca acele persoane, care 
şi-au însuşit limba din copilărie. Atât băiatul, cât şi fata lui 
Arghezi – la fel ca şi dânsul – ascundeau, cu sfială, orice 
referire asupra persoanei mamei! Mai mult, când nea Laci 
a scris o postfaţă la o carte a lui Arghezi, tradusă de el 
în limba maghiară, fata l-a întrebat, cu rea-credinţă: «aşa, 
că n-aţi scris nimic despre descendenţă?». Nea Laci a mai 
relatat că cineva a tradus o operă a lui Arghezi în limba 
maghiară, iar Arghezi a remarcat că: «Traducerea sună 
mai bine, ca în originalul meu!» Mama lui Arghezi a murit 
în 1944, în stare de demenţă totală. Nea Laci i-a vizitat 
mormântul, i-a spus chiar lui Katona Szabó István în care 
cimitir se află, dar acesta nu a reţinut.”

*
Fragmentul de memorial al lui Katona Szabó István, 

deşi contribuie cu câteva noutăţi la cunoştinţele noastre 
anterioare, privind biografia argheziană, reflectă cu 
fidelitate circumstanţele efectuării actului de documentare 
în anii premergători schimbării de regim, când sursele din 
arhive nu erau accesibile. Amintirile lui Lőrinczi László 
– după părerea mea – au o mare importanţă, deoarece el 
şi-a trăit viaţa în Bucureşti şi numai după 1990 s-a mutat 
în locul natal al soţiei sale (artistă de harpă) în Sardinia. 
Am aflat de la Kányádi că şi Lőrinczi László era preocupat 
de biografia lui Arghezi, l-a cunoscut, personal, atât pe 
poet, cât şi familia acestuia, fiindu-le chiar un apropiat, 
le făcea vizite la Mărţişor, acasă la poet. El a tradus în 
limba maghiară romanul Ochii Maicii Domnului, apărut în 
1972, la Editura Kriterion. Moştenirea sa literară nefiind 
prelucrată, încă, din păcate, nu ştiu ce s-a întâmplat cu 
toate cele adunate despre biografia poetului. 

Să facem o recapitulare a datelor aflate de la Katona 
Szabó István:

1. Dezvăluie filiaţia Svella, prin care am dat de cele 
mai apropiate rude Ergézi. De la membrii familiei Svella, 
am aflat cum cele două familii s-au unit, prin căsătoria unui 
băiat Svella cu Ergézi Mária, reprezentată în fotografie 
(despre care am amintit), această ramură ajungând, 
cumva, la Târgu-Mureş, din care se trage şi domnul Svella, 
restauratorul de mobilă (după care Arghezi se interesează 
intens de soarta moştenirii avuţiei Ergezilor). Cele relatate 
de el prezintă caracteristicile unei legende de familie, 
transmise din gură în gură (Nb.: cu mitul decăderii, dintr-o 
fostă situaţie familială avută: negustori înstăriţi). Noi am 
aflat deja: Ergézi, străbunul nu era originar din Moravia, 
nu provenea dintr-o familie de negustori bogaţi, care-şi 
scriau în secolul XIX numele cu Aerghezi.

Apoi, după cum am văzut, Ergézi Rozália, provenind 
dintr-o familie de mineri, nu s-a angajat ca menajeră la 
domnul Theodorescu. 

2. Lőrinczi László vorbeşte despre doi domni 
Theodorescu (unul, într-un timp semna Theodorescu) la 
care a servit slujnica Rozália. Din cele prezentate deja de 
noi, rezultă că, într-adevăr, existenţa celor doi „domni” 
nu e o scorneală, dar slujnica n-a lucrat la nici unul, ci era 
angajata lui Manole Pârvulescu. Ne dă de gândit, însă, acea 
informaţie a lui Lőrinczi cum că Arghezi n-a spus niciodată 
care dintre cei doi este tatăl lui adevărat. Aici, Lőrinczi 
a bănuit ceva, pentru că el a tradus romanul de speţă 
autobiografică al lui Arghezi (Ochii Maicii Domnului), al 
cărui erou principal, Ioan Vintilă nu numai că nu cunoaşte, 
adică nu este sigur cine este mama lui, dar şi la întrebările 
care scrutează persoana tatălui său dă răspunsuri evazive, 
spunând că el, pe baza Noului Testament, este fiul Domnului, 
se aseamănă cu Iisus, fiind creat după chipul Lui, al aceluia, 
care este fratele şi sfântul tuturor copiilor fără tată. A fost, 
deci, cuprins de îndoieli în privinţa persoanelor ambilor 
părinţi. Afirmaţia o putem susţine prin rememorarea şirului 
de întrebări scrutătoare, puse una după alta, ca o cavalcadă 
din poezia Copil din flori. Sau din altele.

3. Eu dau crezare afirmaţiei lui Lőrinczi László cum 
că primele două clase elementare Arghezi şi le-a făcut la 
Vlăhiţa, şi anume, în şcoala primară din zona industrială 
(înfiinţată din anul 1851), şi nu în şcoala din sat, iar 
Lőrinczi trebuia să fi aflat acest lucru nu de altundeva, 
ci de la însuşi poetul. Nu dispunem însă de documente 
doveditoare. Am căutat în toate arhivele posibile de la 
Budapesta la Bucureşti, prin Miercurea Ciuc şi Alba Iulia 
etc., însă documentele referitoare la şcolile din Vlăhiţa, 
pentru deceniul 1880–1890, lipsesc cu desăvârşire.

Nu este un argument doveditor sută la sută, însă ne 
dă de gândit faptul: poeţi mai sfioşi, mai introvertiţi, cum 
era de altfel şi Arghezi, ascund unele fapte autobiografice 
demne de a fi tăinuite de ochii lumi, incluzându-le tocmai 
printre rândurile poemelor lor – mi-atrage atenţia bunul 
meu coleg, traducătorul acestor rânduri, Bartha György –, 
poate, puse în cârca unui alt personaj liric, fie acesta chiar 
şi... Dumnezeu (cine ar fi în stare să păstreze un secret mai 
bine ca El?). Poezia Abece, din ciclul Hore de copii, intră 
în această categorie. Iată un fragment, asupra căruia merită 
să ne concentrăm atenţia:

 „C-un crâmpei de alfabet
Mergea scrisul foarte încet.
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N-aş vrea nici atât să-l supăr
Cât piperul de ienupăr,
Dar o să vă spui ceva:
Nici carte nu prea ştia.
Orişice învăţăcel
Ştia mult mai mult ca el.
El, care făcuse toate,
Nu avea certificate.
Câtu-i Dumnezeu de mare
N-avea trei clase primare.
La citit se-mpiedică, 
Nu ştie aritmetică.” 

Certificat de şcoală, adeverind cele trei (sau două) 
clase primare, la o şcoală maghiară dintr-o altă ţară, poate 
nu avea. Dacă ar fi fost eliberat un astfel de act, cine să-l 
traducă, şi chiar dacă ar fi fost tradus, care ar fi fost folosul? 
Copilul, ajuns la şcoala în limba română din Bucureşti era, 
practic, analfabet. Adică avea „un crâmpei de alfabet” 
într-o altă limbă decât limba şcolii unde se afla. Trebuia 
s-o ia de la capăt cu învăţatul. Ceea ce a făcut. Şi a devenit 
geniul literaturii române!

4. Despre cunoştinţele de limbă maghiară ale lui 
Arghezi, am aflat deja din relatările lui Kányádi Sándor, 
propoziţiile citate de Szőcs István întărindu-ne informaţiile 
că poetul – cel puţin în timpul copilăriei – vorbea limba 
mamei sale la nivel de limbă maternă. Ataşamentul poetului 
faţă de limba maghiară se poate deduce şi din episodul 
următor: Zsehránszki István, publicist contemporan 
cu noi, care trăieşte în Bucureşti, vizitând Mărţişorul 
(funcţionează în prezent în regim de casă memorială), 
pe biroul poetului (păstrat pentru posteritate în asemenea 
condiţie, încât lasă impresia că Arghezi chiar acum s-ar fi 
ridicat de pe scaunul de lângă el) a zărit marele Dicţionar 
Maghiar-Român, Român-Maghiar al lui Kelemen Béla, 
în două volume (Ediţia Academiei Române). Arghezi l-a 
folosit, dacă îl avea la îndemână. Nu este exclus că verifica 
exactitatea traducerilor (NB.: în 1964 i-a apărut în limba 
maghiară cea mai reprezentativă culegere a poeziilor sale, 
la Editura pentru Literatură, în îngrijirea autorului, cu 
prefaţa semnată de Beniuc.)

5. Noi cunoaştem locul odihnei de veci al Rozaliei 
Ergézi, adică unde era. Acolo, sub copacii din parcul 
ospiciului de la Bălăceanca, pe sub care obişnuia să se 
plimbe, în braţe cu o bucată de haină, pe care trebuia s-o 
cârpească, cu nişte andrele de împletit şi sfoară – parcă 
şi-ar fi continuat şi aici munca de menajeră (precum 
notează Popescu-Cadem). Dar, în 1960, venind de la Paris, 
nepotul său, Elie Lothar, pe care l-a crescut până la vârsta 
de 20 de ani, nu-i mai găseşte mormântul, osemintele 
fiindu-i mutate, între timp, în groapa comună din cimitirul 
localităţii. 

Lőrinczi László putea să-l vadă, încă, pentru că a 
trăit în Bucureşti din anii 1946.

*
Arghezi, în 1939, publică în revista Fundaţiei Regale 

un ciclu de poezii, evocând obiceiul de Crăciun al familiei 
sale. Iată un fragment din poezia Cinci cârlige:

„Mâinile bătrânei mele
Împletesc în cinci andrele
Într-ascuns, pentru Ajun,
Darurile de Crăciun.

Ziua-ntreagă nu-i mai văd
Şchiopătarea prin omăt;
Cui apucă de o-ntreabă,
Maica spune că-are treabă.

Dar copiii prin perdea
Prind în umbra ei ceva,
Iscodind taina mătuşii,
Seara, pe gaura uşii.

Ea, cu lâna între deşte,
Stă din lucru şi zâmbeşte.”

Mai mult decât sigur că eroina poeziei este Ergézi 
Rozália, chiar dacă istoricii literari meticuloşi îi atribuie 
acest rol soţiei sale, Burdea Paraschiva. Nu poate fi vorba 
despre soţia poetului, pentru simplul motiv că pe aceasta 
n-a numit-o nicicând „bătrâna mea” sau „mătuşă”. I se 
adresa, chiar şi la bătrâneţe, cu apelativul „fata mea”. E 
drept că, în timpul apariţiei poeziei, Rozália, probabil, nu 
mai stătea cu familia fiului său, evocarea chipului mamei, 
însă, cu retrăirea atmosferei sărbătorilor de odinioară, 
ca temă poetică, nu e o raritate. Un motiv decisiv, în 
identificarea personajului liric, îl constituie prezenţa 
imaginii poetice „a mătuşii” şchiopătânde, „prin omăt”.

Din datele internării în spital reiese că Rozália, 
într-adevăr, şchiopăta la bătrâneţe. În 1980, cu ocazia 
centenarului poetului, revista Tribuna României publică 
un montaj din amintirile poetului. Iată, într-un fragment, 
evocarea mamei: 

„Nu te mai văd de doi ani în drumul meu. Veneai 
la mine şi-ţi luai ajutorul meu, pe care ţi-l dau din toată 
inima. De un timp n-ai venit. Aş fi auzit că ai fi murit, biată 
bătrână, care ai fi putut să fii muica mea, care ai fost, 
poate, chiar mama mea. Tu mă sărutai ca pe un copil al 
tău. Începuseră să-ţi tremure gura şi braţele cu care mă 
cuprindeai. (...) Te caut şi nu te găsesc nicăieri. Şi te caut 
şi-n vis, unde, încă, n-am aflat că ai fi murit. Visul ştie mai 
bine lucrurile neştiute, dar de tine totuşi nu ştie nimic.

Umblu în vis prin străzi neumblate, unde nu te 
cunoaşte nimeni şi întreb: Unde-i bătrâna mea, care venea 
la capătul lumii să-şi ia ofrandele mele? Am întrebat în 
casele oarbe, în curţile înguste: Nu stă aici bătrâna mea 
care stă sprijinită de un toiag? Cum şchioapătă dintr-un 
picior şi, în tăcere, îi curg lacrimile tăcute?

Nu ştie, nu te-a văzut.”

În poezia Pomul, din ciclul amintit, prezenţa 
Rozaliei, în viaţa familiei Arghezi este univocă: „Dar 
mănuşile – aşteaptă!/ Toate sunt pe mâna dreaptă... // 
Maica-mare-i de părere/ Că scăpase din vedere.” 

Balada Paraschivei din Buneştii Bucovinei

„Fata mea, de când ne-am luat
Vremea tot ne-a tulburat.
Am trăit, după cum ştii,
La-nchisori şi-n puşcării”.

Arghezi, în tinereţe, n-avea prea mare succes la femei. 
Prima sa iubire, muza „agatelor negre”, Natalia, de origine 
sârbă, moare la tinereţe. Amintirea ei l-a urmărit mult timp 
pe poet, în poeziile inspirate de ea o invocă: „Lio, Lio!” De 
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profesoara Aretia Panaitescu se îndrăgosteşte, având vârsta 
de 23 de ani, întreţin o corespondenţă bogată, dragostea 
poetului va rămâne, însă, neîmpărtăşită. O derulare 
fulgerătoare are relaţia sentimentală cu profesoara şi poeta 
din Piteşti, Constanţa Zissu, cu şase ani mai în vârstă decât 
Arghezi. „Rodul” acestei iubiri, Eliazar, primul copil al 
lui Arghezi, se va naşte la Paris şi va fi lăsat de mamă 
acolo, sub îngrijirea unei dădace, pentru că statutul său de 
profesoară, nemăritată, încă, nu-i permite să aibă un copil 
nelegitim. Relaţia va fi legitimată la 4 octombrie 1912, 
poetul căsătorindu-se cu mama primului său copil. Eliazar 
va fi adus acasă, din Paris, de către bunica lui şi crescut de 
ea, aşa după cum am mai amintit. 

Relaţia cuplului va fi însă efemeră, căci, după un an 
şi patru luni de căsnicie, soţia va intenta acţiunea de divorţ, 
sub motivul că pârâtul tată şi-a părăsit căminul conjugal, 
luând cu el şi copilul. Divorţul se pronunţă în februarie 
1914.

Poetul se va recăsători pe la mijlocul primului 
război mondial, în 5 noiembrie 1916, luând-o de soţie 
pe Paraschiva Burdea, de 26 ani. Pe baza datelor înscrise 
în registrul matricol, doamna Paraschiva, fără ocupaţie, 
s-a născut la Pleşeşti, judeţul Suceava, părinţii, decedaţi 
amândoi. Poetul va avea o soţie simplă, neşcolită, cea care 
va păzi cu dârzenie pacea căminului. Ciorba gătită de ea – 
scrie undeva poetul – are preţul a mii de literaturi. 

Poate să fie numai o răstălmăcire făcută de mine, 
dar sunt înclinat să cred că – pe lângă iubire – în alegerea 
de a lua de soţie pe această fiinţă singuratică, simplă, 
ajunsă cumva din Bucovina la Bucureşti, au contat şi 
experienţele dobândite în copilărie, la casa maternă din 
Vlăhiţa a poetului. Ştia că rudele, dinspre tată, ale mamei, 
provin tot din Bucovina, i-a cunoscut bine pe aceştia, dar 
şi pe ceilalţi muncitori nemţi din Vlăhiţa, veniţi şi ei de 
pe meleagurile bucovinene, care s-au dovedit a fi oameni 
oneşti, de încredere, harnici, muncitori, care-şi ţin cuvântul 
dat. De altfel, bucovinenii se bucurau de un bun renume 
în faţa românilor, iar acest renume a şi crescut în timpul 
războiului, când Bucovina – cu participare activă a ruşilor 
– va fi anexată de România. Arghezi, aşadar, a căutat şi 
şi-a găsit tovarăşul de viaţă de încredere în persoana 
bucovinencei Paraschiva Burdea.

„Ţara ta din Miazănoapte
Tăia spicele necoapte.
Vaca voastră nu da lapte
Fiindcă soarele greoi
N-ajungea până la voi.”

N-am aflat, dacă Arghezi a ştiut, ori ba, din care parte 
a Bucovinei a emigrat la Vlăhiţa familia Ergézi, în preajma 
anilor 1850. Ţin să cred că Arghezi, copilul, ar fi aflat 
acest lucru de la bunici, mătuşi, unchi, cei care, în timpul 
copilăriei lui au menţinut o legătură vie cu cei din colonia 
de mineri din Iacobeni. După părerea istoricului local 
din Vlăhiţa, Herceg Ferenc, marea majoritate a minerilor 
şi a muncitorilor metalurgişti au imigrat la Vlăhiţa de la 
minele de mangan şi fier, de la furnalele din Iacobeni. 
Îmi închipui că Arghezi ar fi umblat acolo, pentru că 
avem informaţii sigure despre drumul/drumurile în satul 
de origine al părinţilor soţiei sale, Buneşti. O mărturie a 
acestor drumuri poate fi socotită poezia Altar la Putna.

La Iacobeni, nemţii încep să imigreze de după 
anexarea în 1774 de către Austria a Bucovinei, mai precis 

de după 1783, pe când, în preajma Iacobenilor, căutând 
aur şi argint, descoperă zăcăminte bogate de mangan şi 
de fier. Vin aici germani, numiţi şi ţipcer, de naţionalitate 
austriacă cu o experienţă bogată în minerit şi metalurgie 
din zona Szepes (Slovacia), formând o colonie înfloritoare 
pe valea Bistriţei Aurite. În localitatea minieră, aflată 
între Vatra Dorna şi Câmpulung Moldovenesc, unde – pe 
lângă biserica româno-ortodoxă – a existat şi o biserică 
lutherană şi una catolică, pentru germani-ţipcer, în anii 
1930, 75% din locuitori erau de etnie germană. Azi nu mai 
există niciun suflet! 

Căutând rudele familiei Ergézi pe web-site-ul 
comunei Iacobeni, am dat de un set bogat de fotografii, 
reprezentând viaţa din trecut a comunităţii germane din sat, 
marea majoritate a pozelor provenind din perioada dintre 
cele două războaie mondiale. Şi, ca să vezi, în partea de jos 
a fotografiei cu nr. de ordine 27, reprezentând o festivitate 
de depunere a coroanelor în cimitirul german, din 1935 (e 
mai exact, dacă scriem cimitir austriac, pentru că în primul 
război mondial pe aici a luptat armata austriacă), printre 
numele înşirate găsesc un Otto Ergösi. Nu se ştie, dacă şi 
familia, mutată în Vlăhiţa, îşi scria numele iniţial cu ö şi 
l-a schimbat ulterior. 

Am căutat, fără nici un succes, urmele Ergézilor şi 
în Germania, deoarece germanii proveniţi din Bucovina 
au multe asociaţii. În consecinţă, putem afirma, pe baza 
cunoştinţelor noastre prezente, că strămoşii mamei lui 
Tudor Arghezi provin din colonia de mineri din satul 
bucovinean, Iacobeni.

Pentru Arghezi, poate, prezenta nu mai puţin interes 
comuna Buneşti şi satul aparţinător, Pleşeşti, satul de 
origine al soţiei sale, o fostă staţie de graniţă între Bucovina 
şi Moldova. Vechea clădire a oficiului de grăniceri în 
prezent este ocupată de primăria locală. În poezia Nunta 
(din volumul Poezii noi, apărut în 1963) Arghezi afirmă cu 
o oarecare mândrie că soţia sa, Paraschiva Burdea este de 
sorginte răzeşească.

Potrivit Dicţionarului Explicativ Român (DEX) 
cuvântul răzeş înseamnă ţăran liber, cel care avea în posesie 
o bucată de pământ moştenit din tată în fiu şi cultivat în 
comun de către colectivitate. Nu plăteau impozit, însă, 
dacă era necesar, trebuia să presteze serviciu militar 
(aidoma etniei secuieşti). În literatura română, răzeşii 
au fost imortalizaţi prin romanele lui Sadoveanu (Fraţii 
Jderi, de ex.). Etimonul cuvântului „răzeş” este adjectivul 
maghiar „részes”. Menţionez doar atât că, în evul mediu, 
numeroase sate de ceangăi-maghiari moldoveneşti 
beneficiau de acest statut.

La urma urmelor, chiar dacă Arghezi nu s-a putut 
lăuda cu o origine din nuntă regească ori de o spiţă 
boierească, totuşi, prin familia sa, a reuşit să agonisească 
un „pedigriu” mai elevat. O provenienţă de meşteşugari 
olteni – dintr-o ramură –, din cealaltă: mineri germani, 
secuiancă liberă şi soţie de răzeşi. Copiii săi s-ar fi putut 
lăuda cu o asemenea ascendenţă.

Decesul soţiei l-a încercat profund pe poet. În poezia 
Litania (apărută în 21 iulie 1966) scrie următoarele:

„Ştergeţi-mi numele –
El nu mai are rost să fie citit. 
Eu niciodată nu mi l-am iubit. 
Mi l-am urât şi-atunci când era aplaudat. 
Aveam cu cine scri şi pentru cine.
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(...)
Tovarăşa de-o viaţă 
Topită-ncet, a intrat în ceaţă.
Nu mai e seară, nici dimineaţă.”

În Balada, scrisă în august, parcă şi el îşi ia rămas 
bun de la viaţă: 

 „Vremea mi-a venit şi-mi vine
Să te port de-acum în mine.
În zăbranic, dragă fată,
Inima mi-e-nfăşurată.”

Testament

Am un ataşament personal faţă de această poezie, 
poate una dintre cele mai mari creaţii a liricii mondiale: 
am rostit-o eu într-un recital de poezii, organizat la casa 
de cultură din Miercurea Ciuc în a doua jumătate a anilor 
1960. Am păstrat-o în memorie până în ziua de azi: 

„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,  
Decât un nume adunat pe-o carte,  
În seara răzvrătită care vine 
De la străbunii mei până la tine,  
Prin râpi şi gropi adânci, 
Suite de bătrânii mei pe brânci, 
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă, 
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.”

Străbunii lui Arghezi, într-adevăr, au suit din 
abisuri adânci, foarte adânci pe suprafaţa acestei lumi 
create, deoarece faţă de adâncul minei numai iadul poate 
fi mai adânc. Acesta din urmă a fost umblat în tot cursul 
vieţii de poet.

Poezia a fost tradusă, genial, în limba maghiară de 
poetul Illyés Gyula. 

S-ar putea ca aceasta să fie traducerea poeziei 
Testament, despre care poetul îi spunea lui Lőrinczi 

László că este mai reuşită decât originalul? (Exagerând, 
bineînţeles. Chiar şi verificând textul tradus, pe baza 
Dicţionarului Maghiar-Român, aflat pe biroul său, la 
îndemână). Ce putem noi afirma este că ambele variante 
sunt geniale, atât originalul, cât şi versiunea în limba 
maghiară.

Întâlnirea intelectuală a celor doi mă duce cu 
gândul la o întâlnire reală, emblematică, cathartică, 
cutremurătoare, chiar a celor două personalităţi de 
seamă ale literaturii europene din a doua jumătate a sec. 
XX. Întâlnire care a însemnat cu mult mai mult pentru 
amândoi decât o întrevedere protocolară obişnuită, 
împotmolită în plictiseala oficială.

Arghezi, în septembrie 1960, la invitaţia Uniunii 
Scriitorilor Maghiari şi a Institutului de Relaţii Externe, 
îşi petrece două săptămâni în Ungaria, împreună cu 
familia. Pe atunci era într-un stadiu avansat – poate 
gata pentru tipar – volumul său de poezii alese, în limba 
maghiară, volum care apare în librării la începutul anului 
următor, cu titlul: Testamentom. La acest volum Arghezi 
scrie, înaintea prefeţei lui Domokos Sámuel, încă o 
prefaţă: o pre-prefaţă, cu titlul Încă un cuvânt. Iată, un 
pasaj:

„La plecarea mea spre acasă – scrie poetul – 
luându-mi rămas bun de la gazde, pe lângă simţul 
răspunderii mai păstrez şi o nuanţă a nostalgiei care nu 
mă va părăsi niciodată. Reţinerea firească a autorului 
abia dacă poate fi împăcată cu acel gest ca să adauge 
manuscrisului său şi o explicaţie, deoarece exprimarea 
părerii critice este totdeauna o îndatorire a cititorului. 
Însă, nimic nu mă poate împiedica să mărturisesc acele 
impresii care în capitala ungară şi la bordul lacului 
Balaton cu o apă azurie m-au purtat dintr-o surpriză în 
alta. În ceea ce îi priveşte pe oameni, am notat multe 
nume în agendă. Renunţ ca să le enumăr, nu vreau să fiu 
nepoliticos faţă de amintirea decentă a unor întâlniri cu 
persoanele cunoscute marcante.”
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Poetul s-a întâlnit într-o vilă aflată la bordul lacului 
Balaton (poate în vila de agrement a Uniunii Scriitorilor 
de la Szigliget), cu Illyés Gyula, traducătorul poemului 
eponim al volumului de traduceri. Poetul maghiar, în 
Jurnalul său, şi-a notat următoarele impresii despre 
această întâlnire: „Poezia Testament este o perlă a 
literaturii moderne române. Nu citesc bucuros cu 
voce tare poezii, dar atunci când stăteam împreună cu 
Tudor Arghezi într-o casă de lângă Balaton, iar poetul 
în vârstă – având şi vederea slăbită – m-a rugat că 
dacă el însuşi nu poate citi poezia, măcar să audă cum 
sună în limba maghiară. I s-a spus că este aproape ca 
originalul. După ce am terminat cu cititul, s-a ridicat 
cu greu din fotoliul adânc, chiar împiedicându-se. Cu 
lacrimi în ochi mi-a pipăit faţa cu degete tremurânde 
mi-a sărutat-o şi în partea dreaptă şi în partea stângă. 
I-am urmărit de foarte aproape trăsăturile cenuşii ale 
poetului moşneag, peste care s-a abătut ca o umbră a 
sfârşitului ce se apropia şi pentru că şi pe mine m-au 
podidit lacrimile, i-am sărutat şi eu faţa din ambele 
părţi. 

După această întâlnire am petrecut săptămâni 
întregi transpunând în limba maghiară în mod demn 
una dintre capodoperele liricii mondiale de iubire 
a secolului: Psalmul de taină. Numai acela, care 
cunoaşte poezia şi în original, poate să-şi închipuie 
ce râvnă mi-a trebuit ca să reuşesc să obţin ca această 
cascadă de cugetări şi de viziuni, cu rime măiestre, de 
şaizeci şi ceva de versuri, să ne minuneze şi în limba 
maghiară ca în limba autorului său genial: «O, tu aceea 
de-altădată,/ Ce te-ai pierdut din drumul lumii!/ Care 
mi-ai pus pe suflet fruntea/ Şi-ai luat într-însul locul 
mumii,/ Femeie răspândită-n mine/ Ca o mireasmă-
ntr-o pădure,/ Scrisă-n visare ca o slovă,/ Înfiptă-n 
trunchiul meu: săcure.»

Pulsează aproape la fel şi în limba maghiară 
versurile acestei poezii, iar ultimele patru care sunt 
asemenea unui cutremur, le-am putut reda aproape 
cuvânt cu cuvânt: «Ridică-ţi din pământ urechea,/ În 
ora nopţii, când te chem,/ Ca să auzi, o! neuitată,/ 
Neiertătorul meu blestem.»”

Despre întâlnirea din 1960 a lui Tudor Arghezi 
cu Illyés Gyula relatează şi Dan Culcer într-un interviu 
luat în 1978 autorului poemului O propoziţie despre 
dictatură (scrisă în 1956), interviu care din cauza 
împrejurărilor de cenzură din România de atunci n-a 
putut fi publicat, ceea ce s-a întâmplat numai după 
1990. La întrebarea lui Dan Culcer: „Aţi avut, aveţi 
oare, prieteni români (scriitori sau alţii)? Ne puteţi 
povesti o întâmplare, o istorie importantă despre asta?” 
Răspunsul lui Illyés: „Cea mai emoţionantă întâlnire 
am avut-o cu Tudor Arghezi, la Balaton. În vremea 
aceia am tradus Testamentul, cu admiraţie şi simpatie 
reciprocă, fiind şi eu de sorginte „populară”. Am mers 
la el să-mi exprim respectul şi să-l întreb, dacă am 
înţeles bine un pasaj al poeziei. Erau mulţi în încăpere, 
şi el stătea destul de bătrâneşte într-un fotoliu. Cineva 
a amintit, deja, la prezentare, ce succes am avut cu 
traducerea poeziei: curgea, de parcă Arghezi ar fi 
scris-o în limba maghiară. La aceste spuse s-a ridicat, 
ca un miop, mi-a pipăit obrazul, şi a sărutat, unul câte 
unul, ochii mei. Ne-au dat lacrimile.”

Relatările lui Illyés Gyula sunt mult mai mult 
decât emoţionante şi se completează reciproc. Oare 
în ce limbă s-a purtat discuţia între cei doi? Eu cred 
că în limba franceză, pe care o stăpâneau amândoi. 
Despre faptul că ştia (puţin?) limba maghiară, Arghezi, 
aşa cred, a tăcut cu sfioşenie, deşi cunoştea – probabil 
– cuvânt cu cuvânt şi versiunea în limba maghiară a 
poeziei Testament. Dacă discuţia s-ar fi derulat în limba 
maghiară, Illyés, care era receptiv la asemenea gesturi, 
n-ar fi trecut-o sub tăcere în jurnal, dar i-ar fi vorbit şi 
lui Dan Culcer, în interviul dat. Pe atunci nu prea se 
vorbea despre originea secui-germană a mamei celui 
mai mare poet român, Arghezi. Acest lucru nici nu are 
importanţă. Importantă este însăşi poezia. Cu această 
poezie, introductivă, a volumului Cuvinte potrivite, 
Arghezi, având pe atunci 47 de ani, îşi face apariţia 
în literatura română. Dar şi în literatura universală. 
Implicit – datorită traducerii congeniale a lui Illyés 
Gyula – şi în literatura maghiară: 

„Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite 
Eu am ivit cuvinte potrivite 
Şi leagăne urmaşilor stăpâni.  
Şi, frământate mii de săptămâni, 
Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane. 
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.  
Veninul strâns l-am preschimbat în miere,  
Lăsând întreagă dulcea lui putere. 
Am luat ocara, şi torcând uşure 
Am pus-o când să-mbie, când să-njure.  
Am luat cenuşa morţilor din vatră 
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră,  
Hotar înalt, cu două lumi pe poale,  
Păzind în piscul datoriei tale.

Durerea noastră surdă şi amară 
O grămădii pe-o singură vioară,  
Pe care ascultând-o a jucat 
Stăpânul, ca un ţap înjunghiat.  
Din bube, mucegaiuri şi noroi 
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.”

În pre-prefaţa Testamentului, în limba maghiară, 
Arghezi scrie: „Umblând pe pământ maghiar, omul 
îşi pune, pe drept, următoarea întrebare: care este 
cauza, pentru care popoarele noastre nu s-au sudat 
de mai demult: maghiarii cu românii? Pentru că, pe 
lângă vecinătate, aceste popoare sunt predestinate 
de atâtea asemănări, de atâtea vocaţii comune, să 
se completeze unul pe celălalt, să-şi asume purtarea 
sorţii şi a viitorului lor comun, împreună, umăr lângă 
umăr. Albia solidă, unificatoare a Dunării ar fi trebuit 
să ne ofere exemplu la viaţă şi la prietenie şi unuia, şi 
celuilalt.”

Într-adevăr, două popoare singuratice, în mijlocul 
Europei de Est, înconjurate de o mare slavă. Întrebarea 
poetului este logică şi actuală. De ce, oare? Bineînţeles, 
pentru situaţia existentă, atât Tudor Arghezi, cât şi 
Illyés Gyula nu poartă nicio vină. Şi cu atât mai puţin, 
Ergézi Rozália.

Traducere de BARTHA György
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Georgeta MOARCĂS 

Destructurarea satului transilvănean 
în proza lui Alexandru Vlad

 Abstract: The present paper suggests that one 
of the dominant literary themes in Alexandru Vlad’s 
prose is the destruction of the Transylvanian village. 
Both fictional and autobiographical, this theme is 
analyzed in two distinct time frames: Communism and 
post-Communism. Between them there is a continuity 
of decay and degradation reaching not only the social 
structure but the peasants’ identity and ultimately, 
the rural landscape. Alexandru Vlad’s worldview is 
contesting the canonical image of the Romanian peasant 
imposed in literature. He implies a powerful critique of 
the ways modernization was acquired in Romania, and 
of the political regimes that always neglected the rural 
stratum. 
Key words: destructuring, Transylvanian literature, 
Transylvanian village, communism, post-communism, 
identity, memory

Format ca prozator citadin şi cunoscut mai ales 
pentru caracterul livresc al prozelor sale, dar totuşi 
mai puţin experimental decât confraţii săi optzecişti, 
Alexandru Vlad a revenit cu obstinaţie, în construcţiile 
epice de mari dimensiuni, la spaţiul rural. Un hinterland 
al dealurilor sărăcăcioase, „pustii şi lungi”, cu „falii 
lutoase [ce] le brăzdau coastele arse şi decolorate, de 
cetaceu pietrificat” din vârful cărora „se vedeau alte 
creste de dealuri într-o succesiune estompată, magnetică 
prin lipsa unei linii clare de orizont”, oferind „aparenţa 
unei suprafeţe plane, un fel de deşert solarizat şi 
fumuriu”1 descoperim pentru început în nuvela Scurta 
vizită acasă (1974) dar şi mai târziu în Curcubeul dublu 
(2008) sau, înconjurate de ape, în Ploile amare (2011)2. 

În cazul său se manifestă aceeaşi forţă pe care 
Mircea Zaciu o identifica la toţi prozatorii transilvăneni, 
indiferent de registru stilistic sau viziune şi, mai mult, 
dincolo de orice considerente generaţionale ori etnice. 
Impunerea supratemei rurale este favorizată de ceea 
ce criticul clujean numea „conştiinţa tiranică a unei 
ascendenţe rurale”, a unei apartenenţe osmotice la 
spaţiul natal: „scriitorul aparţine cu toată fiinţa lui lumii 
satului, de matca aceasta el n-avea să se despartă spiritual 
niciodată.”3 Recent, într-un articol apărut în numărul 
comemorativ al revistei Vatra, Dumitru Chioaru îl vedea 
pe Alexandru Vlad, empatic, drept „un orăşean care 
avea, ca şi mine, nostalgia satului în suflet. A satului 
regăsit/ reinventat prin intermediul memoriei.”4 Însă 
întoarcerea nostalgică în universul rural, temă ficţională 
dar şi biografică, nu se actualizează decât foarte rar în 
imagini idilice. Reprezentând punctul iniţial şi final al 
prozei lui Alexandru Vlad, satul este privit mereu „cu 
un ochi fatalmente intelectual şi critic”5, după cum 
însuşi autorul mărturisea într-un interviu din 2008. De 
aici preferinţa scriitorului de a se situa atât spaţial cât 
şi simbolic „la maximul de apropiere şi maximul de 
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depărtare în acelaşi timp”6, construindu-şi o casă în satul 
natal.

Idealizarea lumii rurale în direcţia reconstrucţiei 
unui autenticism al satului de altădată, interbelic sau în 
primii ani postbelici, nu apare decât rareori în textele 
lui Alexandru Vlad şi atunci din necesitatea internă a 
unui contrast decisiv cu prezentul: „Noaptea, balaurii 
mecanici par şi mai stăpâni pe ceea ce fusese cândva 
promenada satului. Când eram copil, fetele mai 
mărişoare se luau de braţ coardă şi se plimbau până afară 
din localitate în această formaţiune ciudată. Miroseau 
frumos, a săpun de casă şi a mătase pârlită cu fierul de 
călcat.”7 Fragment mai degrabă memorialistic, el nu este 
explorat ficţional şi ar putea fi unul din reperele ascunse 
faţă de care se construieşte viziunea scriitorului care 
nu empatizează cu universul rural, deşi nu i se poate 
sustrage. „Satul pe care l-am căutat nu mai este. Dar nici 
nu mai sunt sigur că a fost. Poate, copil fiind, aveam o 
lentilă magică prin care lucrurile păreau mai frumoase, 
altfel rostuite. Dacă o fi fost aşa... Sigur, abia dacă 
îmi dădeam seama că mă născusem la câţiva ani după 
război. Lumea mai păstra din rosturile ei de dinainte, 
din libertatea aceea interbelică. (...) Părinţii aveau grijă 
ca noi să nu ne întâlnim cu lumea satului aşa cum urma 
ea să fie.”8

Alexandru Vlad exclude din poetica prozei sale 
voluptatea derivată din redescoperirea naturii frumoase 
sau încântătoare şi a personajelor pitoreşti.9 Dar putem 
regăsi o alta, a decăderii, descompunerii, disoluţiei, a 
unei naturi primare ridicată adesea la rangul de stihie. 
Iar umanitatea care o populează e caracterizată de 
imobilism, inerţie, rea voinţă, neîncredere, bârfă. 

Dezechilibrul în care sunt surprinse forţele naturii 
induce ideea unei intensificări de sorginte malefică, fie 
solară, fie pluvială. Rezultatul acţiunii lor persistente 
este un teritoriu al morţii, iluzoriu şi monoton, care se 
impune cu forţă în proza lui Alexandru Vlad încă de la 
început: „Fără bivoli păşunile păreau aproape moarte, 
dealurile acelea cărora le mai simţeam perii sălbatici 
lipsă, denşi, cu frunze mărunte şi cu spini, (...) mai 
vedeam cioturile tari tăiate de la pământ cu fierăstrăul, 
parcă mai simţeam o umbră impregnată în jurul lor cu 
ochii mei amneziaţi de soare”10 şi persistă şi în ultimul 
roman: „Apa, privită de aproape, nu părea a fi altceva 
decât noroi lichid. Dacă o priveai multă vreme, aveai 
senzaţia că ameţeşti. În ea pluteau aceleaşi elemente 
vegetale, uscături din pădure care se îmbibaseră într-atât 
că probabil urmau să se topească, smocuri de iarbă cu 
rădăcini albe de sub care fusese spălat pământul, cârpe 
putrede, bucăţi de mobilier, mâţe moarte şi câte-o sticlă 
înfundată (...). Aveai impresia că de câte ori te uitai 
vedeai aceleaşi lucruri ca ieri, simţeai acelaşi miros. 
Toate erau duse undeva ca într-o purgaţie uriaşă.”11 
Receptivitatea autorului faţă de devastarea peisajului 
anunţă un raport intim, participativ cu natura, al unei 
sensibilităţi care încearcă să se dilate afectiv în spaţiul 
înconjurător. Folosirea intensivă a descrierii, consideră 
Ion Simuţ, anunţă intenţia lui Alexandru Vlad de a 
o considera drept o „explicaţie mascată, alambicată, 
participativă la linia principală într-un mod criptic şi 
vizionar.”12 

Degradarea progresivă a naturii este însoţită de o 
dimensiune temporală, de un simţ al istoriei prezent în 
toate analizele care privesc dezagregările sociale din 
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proza lui Alexandru Vlad. În cele două proze de mari 
dimensiuni ce constituie referinţa principală a textului de 
faţă, Curcubeul dublu şi Ploile amare, se poate remarca 
un continuum natură-societate privit sub acest unghi 
agonic. Văzute ca un diptic, ele dau imaginea completă 
a unei lumi socialiste şi post-socialiste bulversate, fără 
repere, ale cărei ritmuri temporale haotice s-au imprimat 
în existenţele oamenilor. Naraţiunile prezentului post-
decembrist din Curcubeul dublu au tenta unei apocalipse 
vesele, reversul fiind universul apăsător, tragic din 
Ploile amare. Viziunea sumbră a prozatorului tratează 
însă acest proces ca fiind unul continuu, ireversibil. 

Destructurarea ţesutului social rural a început 
odată cu colectivizarea şi a produs o schimbare radicală 
la nivelul mentalităţii ţăranilor, observată îndeaproape în 
Ploile amare. Ca traumă socială şi individuală, pierderea 
pământului a însemnat în primul rând distrugerea 
conceptului de persoană, construit în viziunea lui Gail 
Kligman şi Katherine Verdery printr-o alianţă între 
legăturile sociale, posesia pământului şi hărnicie ca 
valoare primă în lumea rurală13. Romanul lui Alexandru 
Vlad explorează această transformare regresivă a 
umanului ca rezultat al presiunii istoriei, deopotrivă 
prin intermediul formei reale a deposedării de pământ 
dar şi simbolic, prin transformarea sătenilor într-o 
gloată omogenă în atitudini şi manifestări sociale. Ei pot 
avea acum doar acest pământ transformat sub acţiunea 
ploilor diluviene în pasta indistinctă, ameninţătoare, a 
noroiului. Regăsim prin urmare ca metaforă centrală 
a Ploilor amare un «mit al pământului» provenit 
din identificarea cu satul-matcă, propriu prozatorilor 
transilvăneni14. Ceea ce le mai rămâne locuitorilor 
acestei lumi, din abundenţă, este noroiul, „o corcitură 
imitând tranziţia dintre lumi, suspendarea, incurabila 
inconsistenţă.”15 

În urma colectivizării supravieţuiesc totuşi 
legăturile de rudenie extinse şi o anumită omogenitate 
socială a comunităţilor închise şi izolate, unde 
„nu există secrete ale persoanelor, doar secrete ale 
comunităţii.”16 Un astfel de secret îl constituie, pentru 
universul claustrat al Ploilor amare, moartea violentă 
a activistului comunist venit să convingă sătenii de 
avantajele colectivizării, şi moartea absurdă a Ancăi, 
fata care înflăcărase imaginaţia tuturor bărbaţilor din 
sat. Acest eveniment dramatic al anilor ’50, absorbit 
de comunitate cu o fatalitate tragică, devine actul 
fondator pentru noua istorie comunistă inaugurată de 
preşedintele cooperativei, Alexandru Rogozan. Ironic 
pentru viziunea progresistă propagată de Alexandru, 
noua societate rurală colectivizată care s-a constituit 
în urma acestor evenimente este lipsită finalmente de 
coeziune socială şi poartă în sine germenii destructurării. 
Raporturile sătenilor cu el vor fi întotdeauna încordate, 
tensionate, raporturi ale unor oameni cu reprezentantul 
unei puteri abstracte, de temut, pe care nu o cunosc şi ale 
cărei mişcări nu le pot anticipa. 

Privaţi de iniţiativă personală de sistemul al 
cărui reprezentant este preşedintele Alexandru şi 
departe de a fi convinşi de ideea progresului, sătenii au 
dezvoltat o atitudine opacă la toate iniţiativele acestuia. 
Observându-i din perspectiva celui aflat într-o poziţie 
privilegiată, Alexandru îi vede trăind în propriul lor sat 
ca nişte emigranţi sau chiar retardaţi, pe care el, insuflat 
de un elan paternalist, va trebui să îi aibă în grijă. 

Diagnosticul pus de preşedinte: „Lipsa lor de zel era 
inexplicabilă, împotrivirea cu atât mai mult”17 confirmă 
însă în acelaşi timp rezistenţa lor la colectivizare şi la 
includerea forţată într-o istorie comunistă. Sătenii nu 
mai corespund profilului moral al ţăranului progresist, 
muncitor-gospodar, sunt leneşi şi în general înclinaţi 
spre distrugere. Forţa inerţială care se degajă din această 
atitudine sporeşte exponenţial în contextul simbolic 
creat de prozator. 

Întunericul atotcuprinzător, permanentizarea 
de luni bune a stării de asediu acvatic, imobilizează 
personajele şi îndreaptă puţinele elanuri de care ele 
mai pot fi capabile spre stăvilirea apei. „De altfel 
toată lumea se culca devreme în sat, odată cu lăsarea 
întunericului, ca într-o stare de camuflaj, se modificase 
ceva în metabolismul şi vitalitatea oamenilor, un regres, 
o evanescenţă, o retardare ce te făcea să te gândeşti la 
alte perioade istorice, când trebuie să fi bântuit pe aici 
păstori nomazi, oamenii să fi fost agricultori primitivi şi 
focul să se fi păstrat învelit în vatră.”18 

Apăsarea produsă de lipsa de orizont şi starea de 
indeterminare sunt deopotrivă un efect al evenimentelor 
reale din fundalul romanului dar şi, în durata lungă, 
stări de spirit permanentizate în regimul comunist. 
Reprezentarea lor cade cel mai adesea în sarcina 
personajelor reflector, ex-centrice comunităţii rurale: 
preşedintele Alexandru, devenit un lider cu trăsături 
cvasi-dictatoriale într-un sistem deja nefuncţional, 
doctorul Dănilă, refugiat în această lume închisă de 
teama represaliilor politice, sanitarul Kat, un marginal, 
profesorul Pompiliu în primii săi ani de apostolat 
didactic. Imaginea afluenţei apelor este terifiantă chiar 
şi pentru Alexandru, personaj aproape romantic prin 
energia cu care caută să întâmpine catastrofa: „De aici 
apele se vedeau atât de vaste, atât de întinse, modificau 
atât de mult un peisaj altfel cunoscut în cele mai mici 
amănunte, încât nu părea să fie vorba de apă. Nu te 
copleşea atât de mult prezenţa acesteia, cât absenţa 
definitivă a lucrurilor care fuseseră totdeauna acolo: 
drumuri, poteci, tufişuri, stâlpi, căpiţe de fân, garduri. 
(...) Faptul că lipsea şi linia orizontului, pierdută într-o 
ceaţă alburie, făcea ca lumea aceasta mică să pară 
nesfârşită. (...) Nici nu mai ţinea socoteala zilelor de 
când apele umpluseră tot hăul acesta imens dintre 
dealuri.”19 

La un alt nivel de semnificaţie, izolarea căreia îi 
cad victimă personajele romanului devine o marcă a 
unui regim totalitar care face mereu noi victime prin 
procesul de „etatizare a timpului”20, prin distrugerea 
capacităţii personajelor pentru o altă folosire a 
timpului în afară de cea controlată de liderul impus. 
Sanitarul Kat, singurul dintre personajele acestei lumi 
dispus să mediteze asupra efectelor unei temporalităţi 
„monotone, nemişcate şi lineare”21 caracteristice unei 
presiuni extreme a sistemului comunist, „ura întunericul 
acesta fără antidot. Fără lumina zilei sau cea a unui bec 
puternic, fără lecturi (ştiinţifice) sau fără activitate, era 
anihilat, redus la un stadiu primitiv pe care nu şi-l putea 
suporta.”22 

Acţiunile convergente ale unicului partid asupra 
vieţii de zi cu zi sunt transferate simbolic spre un agent 
al naturii. Alexandru Vlad a imaginat greutatea unui 
mecanism cosmic gripat care îşi impune arbitrar ritmurile 
distorsionate asupra locuitorilor cu aceeaşi putere 
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cu care acţionează şi mecanismul societal comunist. 
Construit pe un prototip realist-romantic, Alexandru este 
personajul gata de acţiune şi doreşte deturnarea acesteia 
în folosul propriu. Disfuncţionalitatea sistemului reiese 
cu maximă ironie din încercarea acestui lider mărunt de 
a lupta contra lui, de a-l submina cu maximă satisfacţie 
chiar şi cu ajutorul naturii23: „Alexandru era sigur că 
putea profita de inundaţiile acestea ca să pună puţină 
ordine, să echilibreze balanţa. Un moment ca acesta 
nu se ştie când s-ar mai fi ivit. Arta conducerii constă 
în folosirea oportunităţilor. În vremuri normale ar fi 
apărut cineva pe la începutul primăverii şi le-ar fi cerut 
să mărească suprafaţa cultivată. Acum se dovedeşte 
că o dereglare a naturii face mecanismul neputincios. 
Nu trebuie să fim proşti. Cu ocazia aceasta a intuit că 
se poate face o corecţie: toate falsurile din registre, 
restanţele în datorii către stat, toate să fie aduse la 
zero, rezolvate ca prin minune. Mâna invizibilă. Aici, 
considera Alexandru, dovedea încă o dată o sclipire de 
geniu – să înşeli statul cu ajutorul naturii.”24 

Atitudinea lui anarhică şi individualistă este 
rodul unei dezamăgiri legate de ideea de progres, de 
modernizare pe care a presupus-o programul radical 
reformator socialist-comunist. Satul izolat moare nu 
din cauza lipsei de iniţiativă locală, căci strămutarea 
vetrei satului spre o şosea viitoare25 şi mutarea albiei 
pârâului sunt acţiuni energice notabile, dar ele nu sunt 
întâmpinate cu acelaşi interes de autorităţile comunale 
sau regionale. 

Alexandru nu este decât personajul prin intermediul 
căruia prozatorul alege să discute tema ipocriziei unui 
sistem care susţinea ideologic egalitatea socială şi 
importanţa ţărănimii dar care, în practică, printr-un 
dezinteres accentuat, adâncea ruptura între sat şi oraş, 
între satele mai mari şi cele mai mici. Locuitorii rurali 
sunt condamnaţi la a fi cetăţeni de rangul doi în societatea 
comunistă, destinaţi să ocupe mereu un loc perdant. „Un 
sat izolat, fără cursă de autobuz. (...) Sincer să fiu, nu aşa 
ne-am închipuit noi cândva că vor fi lucrurile. Progresul 
trebuia să vină mai repede, ni s-a spus că şoseaua va 
trece pe aici. Nu de aia am mutat noi pârâul atunci? 
Am făcut muncă voluntară, am ţinut şedinţă, au venit 
activişti şi ingineri, am tăiat viţei... Dacă am fi putut 
să ne bazăm mai mult pe propriile noastre forţe, doar 
că suntem un sat mic. Cei de la comună folosesc acum 
fondurile cum îi taie pe ei capul. A fost de învăţătură. 
Trebuie să avem singuri grijă de noi.”26 Ultima afirmaţie 
consolidează o atitudine periculos de insurgentă într-un 
univers centralizat, aflat însă în curs de erodare, definit 
de o multitudine de relaţii de putere suprapuse. Maxima 
după care se conduce Alexandru sintetizează o viziune 
standardizată a ultimilor ani ai regimului comunist, 
în care „sistemul este o faţadă, în spatele căreia se 
descurcă fiecare cum poate sau după câtă putere are.”27 
Confruntat cu abandonul de către puterea centrală, 
Alexandru regândeşte în termeni aproape tradiţional-
magici o politică izolaţionistă şi ea falimentară: „Când te 
gândeşti că oamenii îşi doresc deseori, în secret, să aibă 
cam genul acesta de autonomie, adică puţină izolare, 
ideea fiind că toate relele vin dinafară, nu înţeleg de 
ce satul trebuie să aibă obligaţii faţă de raion, faţă de 
regiune, şi până la urmă faţă de restul lumii, când din 
afară nu le vine practic nimic bun.”28 

Încercările lui Alexandru de a scoate comunitatea 

din impas sunt reinventări cu atât mai hilare cu cât 
progresul nu urmează o linie ascendentă, ci pare a fi, 
la fel ca în povestea lui Dănilă Prepeleac, impulsionat 
de regres. Investiţiile gândite de Alexandru nu devin 
o modalitate de a dezvolta comunitatea rurală, ci sunt 
doar o salvare provizorie dintr-un mecanism haotic. 
Dorinţa legitimă de a fi producător de alimente în 
sistemul comunist şi poate de a prospera, de a controla 
produsul29, stimulată şi de promisiunile progresului, 
îl ambiţionează pe preşedinte să caute mereu resurse 
noi, dar în final acestea se dovedesc a fi epuizabile. 
Deposedaţi de caii, vitele şi atelajele care se vor distruge 
lent sub cerul liber sau vor deveni resurse pentru alte 
investiţii păguboase (ferma de porci, ferma de găini, 
livada), oamenii au aşteptat aproape în zadar intervenţia 
salvatoare a progresului mecanizat. Comunismul nu a 
însemnat decât o continuă spoliere a comunităţii rurale 
şi o reducere a ei, la nivel simbolic (şi nu numai), la o 
ţară pustie: „Era exasperat. Singura soluţie rămasă era o 
livadă, care să se întindă pe dealurile acestea nu foarte 
bune pentru agricultură, pustii acum când nu mai erau 
cirezile oamenilor, nici caii colectivei. Avea uşi deschise 
la raion, a obţinut material săditor şi a venit un specialist 
care a stat cu ei câteva săptămâni. A angajat un paznic. 
Acum pe dealuri mai erau nişte pomi izolaţi care se 
sălbăticeau, culeşi peste noapte de infractori – cum să 
le zică altfel?”30

Ieşirea din comunism nu reprezintă însă regăsirea 
normalităţii, deşi astfel ar putea fi înţelese în intenţie 
multe măsuri economice şi sociale care au modificat 
lumea satului cel puţin în sensul animării ei. Dar agitaţia 
post-comunistă nu poate aduce schimbări majore într-un 
univers deja destrămat, învechit, lipsit de continuitatea 
generaţională şi de posibilitatea transmiterii valorilor 
identitare care să asigure supravieţuirea măcar a 
structurilor lumii rurale. 

Nici o nevoie presantă prin urmare de a schimba 
registrul relatărilor privind aceste procese distructive, 
făcute acum din perspectiva de martor retras la ţară. 
Nici integrat deplin, nici străin total, Alexandru Vlad 
ocupă poziţia cea mai potrivită pentru o critică a acestei 
societăţi străbătută de forţe contrarii, când progresiste, 
când regresive, şi pentru a estima reactivitatea sătenilor 
la nou şi la Celălalt. În ciuda unor schimbări superficiale, 
care dau tonul unui vârtej de veselă apocalipsă, cum ar fi 
cea a vestimentaţiei haotice, „scăpată de sub control, se 
poartă second-handurile de familie, hainele de lucru de 
pe şantier, hainele fistichii trimise de copiii de la oraş, 
fostul costum de mire, vechea uniformă de miliţian”31, 
satul îşi păstrează nucleul unei identităţi dure în care şi 
azi „memoria individuală pare a nu fi altceva decât un 
segment al memoriei colective”32. Etosul local există şi 
este vizibil chiar şi în rezistenţa localnicilor la noutăţile 
culinare, dar, mai grav, el ia forma unei opacităţi 
complete faţă de străin, de care caută fie să se folosească, 
fie să se ferească. Organismul comunitar se apără prin 
„neglijare, uitare, amânare sine die, distorsionarea 
faptelor, dar mai ales lipsa solidarităţii umane faţă de 
intrus”33. 

Astfel, ceea ce degajă aceste mici comunităţi 
închise şi îndepărtate unele de altele din satele izolate 
transilvănene34 este o puternică impresie de pustietate 
locuită, cu atât mai stranie prin ostilitatea pe care o 
propagă faţă de vecin. Există o disonanţă puternică între 
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imaginea pozitivă a ţăranului român nutrită de tradiţia 
literară canonică formată de elogiile lui Alecsandri 
sau Rebreanu, a ţăranului trăind în armonie cu natura, 
făcând muncă fizică, nesofisticat, simplu, plin de 
voie bună, şi imaginea construită de Alexandru Vlad. 
Tendinţa generală de a nu comunica cu străinii, mai ales 
dacă ei reprezintă puterea centrală şi sunt interesaţi de 
măsurarea pământului, evocă o întreagă istorie nereuşită 
a reformelor agrare şi a acţiunilor agresive ale impunerii 
legii, dar şi o memorie a timpurilor când comunitatea îşi 
rezolva singură administrarea pământului prin sistemul 
devălmăşiei.

Poate cea mai mare posibilitate de transformare 
a lumii rurale post-decembriste a constituit-o actul de 
reîmproprietărire al ţăranilor. Însă populaţia îmbătrânită 
nu a mai avut energia de a reclama şi legile agricole35 
care ar fi putut constitui sprijinul real în dobândirea 
prosperităţii visate iar descendenţii acestora nu mai sunt 
interesaţi decât de profitul imediat. 

Universul rural devine acum mai viu şi colorat prin 
repopularea lui cu orăşeni disperaţi care nu mai fac faţă 
economiei haotice de tranziţie, nostalgici care visează 
regăsirea naturii, necunoscuţi atraşi de o posibilă 
îmbogăţire rapidă ca intermediari de tranzacţii imobiliare 
cu terenuri. Interacţiunile lumii rurale cu restul societăţii 
s-au modificat şi ele, în sensul diversificării. Dincolo 
de obişnuitul exod la oraş din perioada comunistă şi 
de retragerea aici a categoriilor sociale interesate de 
supravieţuirea economică în post-comunism, sătenii 
se întâlnesc acum şi cu voluntarii europeni veniţi aici 
să-i civilizeze. Acţiunile lor bine intenţionate sunt însă 
întâmpinate cu scepticism şmecheresc de lumea de la 
sat, care dovedeşte aceeaşi rezistenţă, acum rizibilă, faţă 
de orice modificare a deprinderilor cotidiene de bază, 
cum ar fi descotorosirea de gunoiul menajer al epocii 
moderne, care nu poate fi reciclat tradiţional şi este 
răspândit în natura din jurul lor. Coşul de gunoi galben 
devine pentru ei un bun simbolic, poate cel mai de preţ 
din gospodărie pentru că este nou, destinat alimentelor 
şi nu resturilor murdare. 

Tema modernizării rămâne una dintre obsesiile 
centrale ale societăţii româneşti postdecembriste, 
îmbogăţită acum cu ideea obligativităţii avantajului 
personal. Odată distruse valorile asociate pământului, 
constată Alexandru Vlad, acestea nu mai pot fi 
recuperate curând. Fenomenul de sărăcire al satelor 
izolate este considerat şi de Vintilă Mihăilescu drept 
unul ireversibil, o „necrozare socială a sistemului 
capilar”36. Criza identitară a locuitorilor de la sat se 
răsfrânge şi asupra copiilor veniţi doar duminica de la 
oraş, aşa-numiţii „ţărani de duminică”37, unii dintre ei 
gata să dea o mână de ajutor la dezmembrarea obiectelor 
simbolice şi aşa fragile ale trecutului: „Cum moare un 
sat? Se stinge? Probabil. Dar în acelaşi timp se sparge 
în cioburi. Entitatea aceea până mai ieri ternă se dă 
în spectacol, în stambă, capătă culoare. Pe măsură ce 
gospodarii lui tăcuţi sunt prea bătrâni ca să mai iasă 
la câmp, apar fiii şi nepoţii lor interlopi care se adună 
gălăgioşi la crâşmă şi o ţin deschisă până târziu. Unul 
îşi cumpără motoretă şi scoală noaptea lumea din somn 
cu pocnituri de eşapament. Un război de ţesut, piesă 
etnografică, este dat jos din pod şi schimbat pe un 
televizor.”38

Ceea ce îi lipseşte satului în tranziţie este vechiul 

ritm al muncilor din gospodărie şi de la câmp. Sunetele, 
imaginile, mirosurile familiare par să fi dispărut cu 
totul, la fel şi sentimentul că „toate lucrurile sunt în 
cursul timpului, nu în afara lui”39. Legat altădată organic 
de spaţiul natural prin chiar materialele de construcţie 
folosite, pământ pentru pereţii caselor, paie pentru 
acoperiş, nuiele pentru garduri, satul s-a modificat radical 
atunci când şi-a părăsit vechea vatră cu uliţe noroioase, 
locuinţe din pământ şi acoperiş din paie, înlocuite de 
case mai noi, făcute toate la drumul principal. Înscris în 
orizontul modernizării, satul s-a reinventat de mai multe 
ori cu speranţa iluzorie de mai bine. Ultima promisiune 
din care ar fi trebuit să decurgă şi cea mai însemnată 
schimbare de statut a fost transformarea şoselei care 
traversează satul în autostradă, pentru ca terenurile de 
lângă ea să aducă profit. În ciuda izolării lor, sătenii sunt 
caracterizaţi de aceeaşi naivitate economică pe care o 
întâlnim în toate mediile sociale în contextul tranziţiei. 
Şi aici, a posteriori, diagnosticul lui Alexandru Vlad este 
extrem de pesimist: satele mici şi izolate nu contează 
decât pentru unele interese personale: „satul urmează să 
se risipească oricum în vântul puternic al camioanelor 
de mare tonaj”40.

Pustietatea ca imagine dominantă a naturii 
părăginite din jurul satului primeşte, la Alexandru Vlad, 
atributele unei forţe agresive, care cotropeşte, precum 
în poezia lui B. Fundoianu, spaţiul locuit, culturalizat. 
Reprezentarea acestui teritoriu transilvănean poate 
fi asemănată aşadar, pe urmele lui Mircea Zaciu, cu 
un teatru «sărac» şi violent care se naşte spontan41. 
Idilicul este pentru totdeauna pierdut, la fel şi forţele 
regeneratoare ale naturii, şi în consecinţă şi forţele 
creatoare ale scriitorului. „Au îmbătrânit copacii, 
mormintele din cimitir parcă s-au cufundat mai tare în 
pământ, coturile pârâului s-au accentuat prin surpări 
succesive, potecile s-au estompat. Amintirile încă n-au 
început să se elibereze din găoacea lor, esenţializată 
ca sămânţa dură de piper.”42 Nu mai rămâne decât 
constatarea amară a distanţei afective care separă 
trecutul de prezent şi degradarea iremediabilă: „Din 
casele acelea vechi ieşeau fete tinere, pe care le aşteptam 
cu respiraţia tăiată, simţeam mirosul de mătase încinsă 
cu fierul de călcat. Din casele acestea noi (deja vechi, 
de fapt) ies oameni bătrâni. Pe lângă ele s-a adunat 
un morman de obiecte inutile, colecţionate în ideea că 
oricând e necesară o depanare, o improvizaţie.”43 

Poziţia critică a scriitorului ţine şi de o dramă a 
propriei identităţi, de imposibilitatea de a se mai regăsi 
pe sine, de a-şi regăsi originile într-un orizont spaţial şi 
temporal privilegiat. În fond de încercarea eşuată de a-şi 
regăsi copilăria şi de a o face semnificativă din punct 
de vedere literar şi existenţial. Nostalgia ca mişcare 
de întoarcere la un început personal este agravată de 
un contrast mereu dureros cu prezentul. „N-am nici o 
şansă să mă mai găsesc pe mine însumi pe dealurile 
acestea seci, cu iarba uscată şi înaltă cât grâul. Potecile, 
cândva atât de umblate, pământ tocit, au dispărut şi ele 
– la ce-ar mai duce spre ogoarele lăsate pârloagă? Iar 
urmele mele s-au şters cu totul. (...) Satul pare vacant, 
o colonie de bătrâni în care abia îmi recunosc foştii 
consăteni.”44 Atunci când există, şi în Curcubeul dublu 
este doar una, arătându-ne încă o dată forţa intrinsecă 
pe care o conţine sentimentul izbucnit din amintire, 
epifania aparţine numai copilăriei şi ea actualizează, în 
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mod sărbătoresc, sentimentul apartenenţei la un spaţiu 
protector, într-o natură apropiată, chiar dacă, sau tocmai 
pentru că este singur: „M-am dus odată până acolo. 
Cred că aveam vreo unsprezece ani. Era iarnă şi, când 
am ajuns afară din sat, zăpada se întindea imaculată şi 
orbitoare pe toate dealurile acelea şi o singură urmă de 
sanie arăta pe unde-i drumul. În rest, nici măcar urme 
de paşi, parcă eram în cer. Atâta soare şi atâta lumină nu 
aveam să mai văd eu niciodată şi nicăieri. N-am ajuns, 
de fapt, decât până la locul din care, prin deschizătura 
largă a dealurilor, se vedea casa. Şi m-am întors înapoi 
fericit.”45 Matur fiind, natura nu îl mai recunoaşte, 
cărările i se închid sau dispar, cotlonul, un loc ferit 
de vânt şi prielnic singurătăţii nu mai există, lumea i 
se refuză în această dimensiune primitoare: „pământul 
îşi vindecase rana aceea în care mă ascundeam, gaura 
aceea de lut roşu. Nu mi-a venit să cred, mi-am numărat 
paşii. Nici poteca nu se mai vedea, lumea nu mai merge 
la câmp. Tufele de măceş parcă îşi schimbaseră locul.”46 
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Diana TĂTĂRUŞ

Copilăria – o naraţiune a prezentului? 

Scenarii ale copilăriei prezentului în literatura 
română contemporană (Copilărie şi corporaţie; 
copilărie şi emigraţie; copilărie şi cerşetorie)

Childhood as one of the Micronarratives of the 
Present. Scenarios of Childhood in the Contemporary 
Romanian Novel: Childhood vs. Corporation, Migration 
and Vagrancy

Abstract
This paper aims at analysing the relationship 

between Childhood and Present. Moreover, the paper looks 
at the perpetual presence of Childhood into adulthood, 
manifested through its archetypal representations: living 
adulthood by continously relating to the happy childhood 
past, the adaptations of mythical representations that are 
taking the shape of urban legends, aspects of childhood 
in a digital era. However, these archetypes sometimes 
adapt to modern times, changing their appearance, but 
not their inner structure. Nowadays, Childhood gains a 
lot of other connotations, being more digitalized and very 
relevant into public speech. Furthermore, in capitalist 
societies a huge and profitable industry has developed 
under the Chidlhood umbrella term, in contrast with a 
surge in NGO’s and charitable organizations devoted to 
its protection. Being able to generate such motivation and 
inspiration for people, I think that it is not too much to 
consider Childhood as a Micronarrative of the Present, 
in the same way we do with other alternative ideologies 
(Ecology, Sport, spiritual movements etc). In this essay, 
I analyse how Childhood is reflected in Contemporary 
Romanian Novels, considering the Totalitarian and 
Post-totalitarian context. Many aspects of the actual 
image of Childhood can be understood by opposition 
to the Childhood of the Totalitarian Regime. However, 
Post-totalitarian does not equivalate to perfection. 
Consequently, I choose to illustrate three negative 
scenarios of the Childhood of the Present, reflected by 
Romanian young novelists, as follows: Childhood in 
relation to Migration, to Corporation and to Vagrancy. 
Unfortunately, these patterns are part of the way 
Childhood of the Present appears in our society, defining 
the Est-European imaginary, but in spite of this perception, 
Childhood always finds some ways to penetrate the Land 
of Happiness.

Keywords: Childhood of the Present, Present 
continuous of Childhood, Micronarrative, Imaginary

Acest articol are directă legătură cu cercetarea 
mea doctorală despre imaginarul copilăriei în romanul 
românesc contemporan. Raportat la copilărie, discursul 
poate îmbrăca aspectul sincronic sau diacronic, conceptul 
având o dimensiune atemporal-arhetipală, dar şi una 
istorică. În acest sens, ideea de copilărie se poate raporta 
la trecut, la prezent sau viitor. Pentru a preîntâmpina 
confuziile am să încerc o delimitare prezentului aşa cum 

l-am perceput aici. Prin natura sa deictică, noţiunea de 
prezent este extrem de alunecoasă. Putem identifica un 
prezent individual, personal şi un prezent mare, colectiv. 
Să zicem că prezentul colectiv este într-o oarecare măsură 
mai obiectiv şi conţine mai multe puncte ale prezenturilor 
particulare, fiind deci mai cuprinzător. Prin prezentul mare 
aş înţelege, aşadar, momentul actual, dar şi un interval în 
minus, şi altul în plus. Aşadar, îi atribui noţiunii de prezent 
sinonimul contemporan, deşi nu sunt convinsă că este mai 
puţin relativizant.

 Revenind la raportul copilăriei cu timpul, aş 
menţiona, de exemplu, că, retrăită la maturitate, prin 
joc sau prin propriii copii, este o recuperare a trecutului 
personal. Lectura cărţilor pentru copii sau a cărţilor care 
evocă aspecte ale copilăriei reprezintă o altă formă de a 
raporta copilăria la prezent, prin identificare, deşi, pentru 
orice adult, ea este o perioadă eminamente a trecutului 
individual, iar evocarea copilăriei nu are intensitatea 
experienţelor originale. 

Pentru început, voi face câteva observaţii care 
nu necesită decât o cunoaştere de suprafaţă a temei. 
Astfel, este de domeniul evidenţei, ascensiunea statutului 
copilăriei în societăţile contemporane. Copilăria a devenit 
în lumea actuală un subiect extrem de relevant, disputat 
de nenumărate domenii ale cunoaşterii, de la psihologia 
copilului, la pediatrie, antropologie, literatură. În plus, 
ea este şi o sursă de profit în societăţile capitaliste, luând 
naştere o adevărată industrie a copilăriei, susţinută de 
cele mai abile strategii de markenting (jucării, jocuri, 
accesorii, haine, hrană, mobilier etc.). Sub acest credo al 
sprijinului acordat copiilor se află o avalanşă de ONG-
uri, fundaţii caritabile, asociaţii, menite să contribuie la 
îmbunătăţirea vieţii şi condiţiilor de trai în cazul copiilor 
defavorizaţi. Există o pendulare între îndreptarea atenţiei 
spre copilărie dintr-o motivaţie nobilă (crez personal 
care conduce la dobândirea unui sentiment al valorii şi 
responsabilităţii etice) şi o cauză mercantilă (copilăria ca 
industrie destinată profitului).

Poate nu greşim dacă afirmăm că, prin amploare, 
copilăria este una din naraţiunile prezentului, în sensul 
unei ideologii alternative, asemeni ecologismului, 
protecţiei animalelor, sportului sau feminismului. 

Ne putem întreba, în mod firesc, ce a condus la 
ascensiunea şi valorizarea la asemenea nivel a acestei 
idei, iar unul din răspunsuri ni-l dau studiile sociologice, 
pe baza cărora s-a constatat, cel puţin în spaţiul european 
occidental, că, începând cu secolul al XVIII-lea, s-a 
dezvoltat o concepţie privilegiată asupra copilului, 
datorită mai multor evenimente, cum ar fi: progresul 
tehnic potenţat de Revoluţia Industrială, creşterea 
calităţii vieţii, îmbrăţişarea idealurilor democratice 
ale Revoluţiei Franceze, scăderea mortalităţii infantile 
simultan cu progresul medicinii şi al nivelului de igienă 
etc. De asemenea, societatea contemporană este una 
care face apel la zona afectivă a conştiinţei, la empatie şi 
implicare emoţională, iar copilul este un subiect sensibil. 
Dăruirea într-o cauză legată de copii poate rezona ca 
responsabilitate etică, conducând la dobândirea unui 
sentiment al valorii. Multitudinea de studii contemporane 
dedicate copilăriei, dar şi aplecarea artiştilor asupra 
subiectului dovedesc faptul că tema este departe de a 
fi epuizată, putând fi înţeleasă cumva ca o încercare de 
autocunoaştere a umanităţii şi de regresie spre un paradis 
pierdut, în contextul descentrării spirituale a subiectului 
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postmodern. Se pare că lumea contemporană se află într-o 
aventură inconştientă de recuperare a miturilor. Setea 
de mit a individului se întrezăreşte, de pildă, în fiecare 
nouă producţie cinematografică ce are la bază structurile 
basmelor: Hobbitul, Stăpânul inelelor sau Herry Potter. 
Cumva, toate acestea trimit la imaginea mitologică a 
copilăriei, care se articulează în jurul ideilor de explorare, 
curaj, aventură, frenezie, fantezie, înţelegere poetică 
a lumii sau ambivalenţă a lumii. Există, aşadar, nevoia 
de poveste în sens clasic, care este valorificată ca atare 
cu reinterpretări minore şi mijloace tehnice inovative 
(proiecţii 3D), dar mai există o formă actualizată, apanaj 
al erei digitale, şi anume jocurile pe computer. Acestea 
nu fac, în cea mai mare parte, decât să preia schema 
eroului bun care se luptă cu monstrul, scenariu plasat 
în context contemporan. Am putea, deci, să afirmăm că 
naraţiunea copilăriei prezentului devine una din ce în ce 
mai tehnologizată, datorită smartfonurilor, tabletelor şi 
computerelor şi softurilor create. Aceste producţii permit 
permanenta întoarcere la copilărie a individului în orice 
moment de răgaz, ca evadare din timpul linear al vieţii 
cotidiene. Pericolul apare în cazul celor care transformă 
astfel de momente în obsesii, devenind dependenţi, 
asociindu-se cu infantilismul asocial. Deşi copilăria 
prezentului devine una din ce în ce mai tehnologizată, 
structurile arhetipului copilăriei, a dimensiunilor sale 
mitice supravieţuiesc în produsele culturale şi de 
divertisment.

În ceea ce priveşte literatura română, am observat 
o creştere substanţială a prozelor despre copilărie după 
1989. Deşi sunt apărute în democraţie, multe dintre 
aceste cărţi ilustrează copilării din comunism, uneori 
trimiterile fiind minimale sau strict aluzive. Studiul meu 
încearcă să repereze, îndeosebi la autorii contemporani, 
formele sub care supravieţuiesc invarianţii copilăriei, 
dar şi elementele de context social şi istoric totalitar sau 
post-totalitar, de la caz la caz. Cu alte cuvinte, încerc să 
surprind atât dimensiunea anistorică, atemporală, cât şi 
elementele de specific ale copilăriei în funcţie de epocă, 
prin evidenţierea imaginarului determinat istoric şi social 
şi prin stabilirea unor elemente recurente. De asemenea, 
analiza este un prilej de a reflecta la relevanţa pe care 
poveştile copilăriilor din perioada comunistă ar putea-o 
avea pentru cititorii tineri, născuţi după 1989. 

O observaţie care s-a născut în urma experienţei 
de lectură a acestor cărţi este că ele, cu mici excepţii, 
eufemizează elementele traumatice, iar ceea ce 
supravieţuieşte şi capătă semnificaţie sunt mai degrabă 
amintirile fericite. Această atitudine ţine de tipul special 
de memorie a copilăriei, cu ale cărei trăsături ne-a 
familiarizat Bachelard.1

Am putea considera un prezent perpetuu al 
copilăriei concretizat în aspectele sale universale? Ce 
ar cuprinde acest prezent? În primul rând, determinările 
arhetipale ale copilăriei: dominanta ludică şi poetică, 
deschiderea spre fantezie, perspectiva insolită/ nealterată 
de prejudecăţi asupra lumii, spiritul exploratoriu, 
încrederea în forţe supraomeneşti, intensitatea trăirilor, 
fascinaţia interdicţiei. 

Indiferent de perspectiva asupra copilăriei oferită 
de autorii contemporani, aceste trăsături se regăsesc 
într-o proporţie mai mare sau mai mică. În felul acesta, 
cărţile despre copilărie reuşesc să se menţină inteligibile 
pentru noile generaţii, chiar dacă ele nu au cunoscut direct 

anumite realităţi sociale pe care cărţile le reflectă (mă 
refer aici la regimul totalitar). Referitor la reacţia faţă de 
regimul politic, am sesizat trei direcţii de abordare: 

1. Scriitori care lasă să răzbată din operă 
aspectele de context istoric, cu anumite judecăţi 
de valoare sau descriind pur şi simplu aspectele 
ideologice în raport cu personajele: Paul Goma 
(Din Calidor), Gheorghe Crăciun (Pupa Russa), 
Călin Ciobotari (Captiv în Epoca de Aur), Radu 
Pavel Gheo (Noapte bună, copii!), Dan Lungu 
(Sunt o babă comunistă, Fetiţa care se juca de-a 
Dumnezeu ), Filip şi Matei Florian (Băiuţeii) etc.

2. Autori care ignoră sau reduc la minim 
referirile la contextul politic, mizând pe o 
experienţă a interiorităţii care face abstracţie 
de el, pe cât posibil: Simona Popescu, Mircea 
Cărtărescu, Ovidiu Verdeş, Ana Maria Sandu, 
Cecilia Ştefănescu.

3. Opţiunea artistică a metaficţiunilor: 
Răzvan Rădulescu în Teodosie cel mic. 

Oricare dintre variantele de mai sus conţine însă o 
serie de structurilor arhetipale. Uneori, sesizăm o adaptare 
a structurilor mitice la forma deja consacrată de legendă 
urbană. De pildă, una din spaimele personajelor din 
romanul lui Radu Pavel Gheo este ambulanţa care răpea 
copii, pentru a le lua sângele sau organele. Această salvare 
misterioasă circula prin cartier, cu toţii fiind convinşi de 
existenţa sa, deşi nimeni nu o văzuse. Totul se reduce 
la zvonuri şi la predispoziţia de a crede în fenomene 
malefice. La bază, aici ar putea fi vorba de reiterarea unei 
instanţe punitive superioare. 

Epoca de aur a lui Călin Ciobotari nu se dovedeşte 
a fi prea solară, ci mai degrabă în nuanţe de gri. Sintagma 
preluată din ideologia vremii se citeşte ironic. Totuşi 
există aici o vârstă de aur şi ea se leagă de satul bunicilor, 
un fel de bulă protectoare în calea istoriei. De acest loc 
privilegiat ţin amintirile pâinii de casă cu unt, a laptelui 
gustos şi a poveştilor, precum şi imaginea unui bunic cu 
opinii disidente. Gusturile şi mirosurile deschid calea 
înspre copilăria atemporală/ perpetuă. Copiii lui Ciobotari 
inventează propriile legende, cum ar fi cea conform căreia 
cine mânca cinci gume Turbo (din Zahara, de la zahăr) 
murea, luând naştere, de fapt, fascinaţia interdicţiei. 
Formarea într-o epocă de lipsuri devine prilej de anecdote, 
cum este cea despre banane. Multă vreme, naratorul copil 
nu înţelesese de ce le plac colegilor săi aceste fructe 
exotice, pe care le găsea rele la gust, până în ziua când a 
aflat că pentru a le mânca trebuie să le decojeşti. 

În altă carte, mai exact în Băiuţeii fraţilor Florian, 
unul dintre naratori reţine cum în copilăria sa comunistă, 
bunicul său obişnuia să primească plata pentru o cameră 
dată spre închiriere în rude de salam, şase pe lună. Vara, 
când nu se făcea focul, bunicul ascundea salamul în sobă. 

Toate aceste anecdote sunt interesante pentru 
înţelegerea prezentului prin raportare la trecut. O raportare 
prin opoziţie, o raportare negativă, întrucât, în unele 
aspecte, prezentul este tot ceea ce nu a fost trecutul. Cu 
alte cuvinte, ideologia prezentului este una a transparenţei, 
a consumului care tinde spre abundenţă şi a libertăţilor. 
Un copil al zilelor actuale nu s-ar putea minuna, decât 
accidental, în faţa unei banane. Cât despre teama de a 
nu fi prins că deţii şase rude de salam, iarăşi, nu poate 
fi vorba în prezent. Perspectiva morală este implicită, 
nu încercăm să inducem judecăţi de valoare, ci doar să 
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subliniem diferenţele. O viziune interesantă în acest sens 
aduce Dan Lungu. Eroina din Sunt o babă comunistă, 
rememorează edulcorat trecutul său de pe vremea lui 
Ceauşescu. Copilăria ei este marcată de fascinaţia 
oraşului, unde locuia mătuşa, şi de perspectiva de a părăsi 
satul natal. Undele ideologiei sub forma îndoctrinării o 
fac să perceapă oraşul ca o lume utopică, plină de farmec, 
cu locuinţe confortabile, cu apă curentă, în care nu mai 
trebuia să faci tezic din balegă pentru foc. Oamenii sunt 
mai curaţi şi miros frumos. Copilăria şi tinereţea Emiliei 
se suprapun cu perioada comunistă. Predispoziţia spre 
fericire specifică vârstei o face să asimileze perioada 
respectivă cu una ideală, lipsită de agresivitate. Ceea ce se 
păstrează este o serie de amintiri frumoase, mai cu seamă 
prin aura pe care o aduce imaginaţia asupra copilăriei. 
Practic, rememorările bătrânei creează o copilărie 
reinventată ce face să pălească prezentul căruia nu i se 
poate adapta. De aceea, femeia trăieşte mai mult în trecut.

Una din cărţile despre copilărie care se subscriu 
cel mai bine conceptului de naraţiune a prezentului este 
romanul lui T. O. Bobe: Cum mi-am petrecut vacanţa 
de vară. Această poveste poate fi citită ca o versiune 
generalizată a ceea ce poate însemna copilăria de astăzi, în 
versiunea sa semi-nefericită. Ea cuprinde datele unui film 
didactic, în care părinţii cu cariere solicitante îşi neglijează 
copilul. Totuşi, cartea care iese din tipar, în primul rând 
prin stilul narativ insolit şi pentru că eroul reuşeşte să se 
sustragă nefericirii sale prin fantezie. Conceput sub forma 
unei lungi compuneri naive, scrisă la persoana I de un 
copil de 10 ani, romanul are în subtext o problematică 
profundă şi de actualitate. Luca, personajul principal şi 
narator, este un copil al capitalismului. Pentru el lipsurile 
materiale sunt inexistente. Primeşte bani de buzunar în 
fiecare zi şi locuieşte într-o vilă în curs de finisare, graţie 
părinţilor săi, în special tatălui, care munceşte mult şi are 
o funcţie de conducere într-o companie privată, în timp 
ce mama lucrează în televiziune. Aşa cum reiese din 
compunere, între părinţi există unele tensiuni, iar timpul 
petrecut cu Luca este limitat. Mama este adesea nervoasă 
pe tatăl mereu absent. Până aici, ne aflăm parcă într-un film 
de duzină care expune o problemă arzătoare a societăţii 
contemporane. Totuşi, inedit este că toate aceste detalii 
transpar, fără a fi spuse direct, din compunerea băiatului, 
prin vocea şocant de sinceră a unui copil de 10 ani. Tema 
de vacanţă devine un refugiu în faţa plictiselii şi a realităţii 
nemulţumitoare şi totodată eliberarea unei fantezii feroce, 
în care conspiraţiile de tot soiul şi omorurile se ţin lanţ. 
Dacă la început avem tendinţa să credem ce scrie copilul, 
pentru că faptele sunt verosimile, pe parcurs, întâmplările 
devin din ce în ce mai incompatibile cu realitatea şi intrăm 
cu totul în ficţiunile lui Luca, inspirate pe alocuri din 
clişeele filmelor de acţiune. O altă idee valabilă pe care 
o sugerează subtil cartea se referă la lipsa comunicării 
autentice dintre copil şi părinţii copleşiţi de muncă. De 
altfel, concedierea mamei şi apoi a tatălui sunt elementele 
care destabilizează total armonia acestei familii, în care 
reproşurile şi neîncrederea sunt prezente. Luca este aici 
cel care trebuie să facă efortul de adecvare la lumea 
celor mari, chiar dacă lui îi este dificil să priceapă natura 
problemelor. De aceea, va prelua mimetic unele concepţii, 
fără să înţeleagă exact la ce se referă, pentru că nu i s-a 
explicat în prealabil, dar pentru că aşa „e frumos” ori 
pentru că a zis mama. Luca este un copil-burete, absorbind 
tot ce aude, chiar şi ce nu trebuie: drăcuielile mamei, 

criticile aduse tatălui, brutalităţi verbale ale impulsivităţii 
(„Te arunc de la balcon dacă pleci de lângă mine”). În 
compunere deconspiră toate aceste necenzurări, în mod 
naiv. Grafomania copilului este modul lui de a face faţă 
dramei personale: destrămarea familiei prin divorţul 
părinţilor. Va deveni eroul propriilor sale poveşti, scăpând 
de ţigani, de terorişti, de extratereştri, de bucătăreasa 
care gătea copii şi de cei care voiau să-i fure caietele cu 
compunerea. Toţi, inclusiv părinţii, vor fi inamicii lui, cu 
excepţia Mirunei Nahabetian, colega lui de clasă, pe care 
o admiră şi al cărei salvator vrea să devină. Pentru a se 
sustrage presiunii realului, copilul fabulează, iar acest 
exerciţiu de deturnare a realităţii are rezultat creativ. El 
începe să trăiască într-o lume imaginată, mai interesantă 
şi mai suportabilă decât cea reală în care părinţii sunt 
victimele unui stil de viaţă corporatist.

Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu, recentul roman 
al lui Dan Lungu, este o altă ipostază comună României 
post-totalitare, transpusă artistic într-o naraţiune amară a 
copilăriei prezentului. Cartea abordează tema emigraţiei 
est-europenilor în Occident, la munca „de jos”, de cele 
mai multe ori la negru, şi dramele care se produc în 
familiile destrămate, în contextul de dinaintea integrării în 
Uniunea Europeană. Accentul cade pe suferinţa Rădiţei, o 
fetiţă în clasele primare, sensibilă şi creativă, pentru care 
plecarea mamei este devastatoare. Rădiţa este singura 
din familie care nu poate fi cumpărată cu haine, dulciuri 
sau jucării. Niciun obiect nu poate compensa partidele 
de gâdilat cu mama. Lăsată în grija bunicilor de un tată 
respins de socru, părăsită de sora Mălina, care locuieşte 
cu tata, copila se interiorizează, încercând să-şi ascundă 
suferinţa. Stigmatizarea de către colegi, care o jignesc 
adesea, spunând că mama ei e servitoare în Italia, o face 
să se retragă şi mai mult. Încearcă să-şi regăsească mama, 
aducând-o acasă prin magiile sale ludice, ori prin planul 
de a călători până la Roma. Ecranul de protecţie rămâne şi 
în cazul Rădiţei fantezia. Pe acoperişul unui bloc turn, ea 
inventează jocul de-a Dumnezeu, un joc bazat pe intuiţie 
şi imaginaţie, în care porunceşte, în şoaptă, trecătorilor 
ce să facă. De cele mai multe ori, ei o ascultă, iar fetiţa 
se simte ca şi cum chiar ar avea puteri magice. Ştie însă 
că nu are voie să exagereze în ceea ce le cere, şi, evident, 
nu le poate porunci să facă rău. Totuşi, acest joc nu 
este suficient ca să o readucă pe mama acasă, pentru că 
distanţa e prea mare, deşi Rădiţa nu renunţă cu uşurinţă 
la speranţă. Într-un fel de mitologie personală, se întrece 
în secret cu oamenii de pe stradă, interpretând reuşita ca 
un semn clar că mama se va întoarce. Aliatul fetei este 
nea Miron, de asemenea departe de soţia şi fiica plecate 
şi ele în Italia. Acesta are răbdare, îi vorbeşte mereu cu 
bunătate şi-i spune într-un fel fermecător tot felul de 
poveşti despre animale mari şi mici sau despre insecte, 
reuşind să o facă pe Rădiţa să aprecieze până şi păianjenii, 
pentru care dovedeşte o aplecare bizară. Fostul profesor 
de biologie, care nu este arţăgos precum Bunul, îi oferă 
acadele în mod ritualic, prefăcându-se invariabil că nu 
ştie unde le-a pus. Vecinul Miron şi bătrânul său câine 
Ben sunt analgezicele sufleteşti ale Rădiţei, la fel cum este 
şi ea pentru pensionarul singuratic. Povestea reprezintă şi 
ea un remediu pentru suferinţă; chiar şi logoreea hipnotică 
şi stâlcită a lui Marc, vecinul ei de cinci ani, care trăieşte 
într-o lume semiimaginară şi creează basme adaptate la 
timpurile actuale. El inventează încontinuu eroi ciudaţi, 
ca de exemplu Pisicania care i-a mâncat maşinuţele, 
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Aliciul-cel chel, Moşneguţa alături de care se regăsesc 
Sfânta Vineri şi Ciupercuţa. Evocarea copilăriei Bunei, 
o poveste adevărată, o transpune pe Rădiţa într-o lume 
a fericirii de altădată. O compensare incompletă îi aduce 
micuţei visul cu peştişorul de aur, însă momentul cel mai 
dureros este cel al proiecţiei mamei într-o femeie văzută 
pe stradă. Rădiţa are impresia că a văzut-o pe mama şi 
aceasta a fugit de ea. Fetiţa are o perspectivă naiv-poetică 
asupra lumii: drumul e o gumă de mestecat întinsă, fumul 
care iese pe horn devine un scris de avertizare cu privire 
la dispoziţia Bunei. Buna află de la oglinda fermecată 
tot ce au făcut fetele. Mobilele vorbesc şi se mută în 
absenţa lor. Logica copilăriei este una complet alogică. 
Conform ei, „dacă mănânci prea mult creier de porc, poţi 
să grohăi noaptea în somn şi să sforăi, deranjând lumea.” 
Pe măsură ce speranţele îi sunt năruite, de promisiunea 
neţinută a mamei, această perspectivă poetică tinde să se 
estompeze. Moartea bătrânei Mamarea, sora Bunei, un fel 
de vrăjitoare înspăimântătoare, protejată de puteri oculte, 
cu reminiscenţe mitice, coincide cu pierderea încrederii 
Rădiţei în logos şi în magie. În definitiv, este vorba de 
un univers atins de tristeţe, ca un svaiţer, în care ludicul, 
fantezia şi poezia au rolul unor resorturi care atenuează 
căderea Rădiţei în maturitate. 

 Cruciada copiilor, romanul Florinei Ilis, poate 
fi încadrat într-o naraţiune a prezentului, întrucât aduce 
în discuţie o problematică socială actuală, anume cea a 
copiilor străzii, prezenţi în spaţiul românesc post-totalitar. 
Această carte de tip reţea, extrem de densă din punct de 
vedere narativ, cu intersectări surprinzătoare de destine, 
urmăreşte în fond, condiţia copilului vagabond, având 
o miză etică şi civică. Acţiunea este plasată la începutul 
anilor 2000 şi pune în opoziţie două categorii de copii: cei 
cu părinţi responsabili şi cei orfani. Dacă primii se bucură 
de toate privilegiile vârstei – tabără la mare, walkman-
uri, telefoane mobile, reviste pentru adolescenţi, jocuri pe 
computer, filme de acţiune şi casete cu muzica momentului 
–, ceilalţi se zbat în mizerie, fiind nevoiţi să fure şi să 
cerşească, ducând o luptă crâncenă pentru supravieţuirea 
în canale. Dacă cei dintâi îşi menţin naivitatea, tratând 
realitatea ca pe un film de acţiune cu Van Damme sau 
unul fantasy de genul Harry Potter, ceilalţi se confruntă 
cu pericolul exploatării sexuale şi al drogurilor, fiind 
condamnaţi la o maturizare forţată. Adulţii par să devină 
aici nişte marionete incapabile de acţiune, reducându-se 
la a emite opinii şi a nuanţa conflictul dintre generaţii, 
prin veşnicul clişeu al „copiilor din ziua de azi”. De fapt, 
romanul surprinde intrarea în criză inclusiv a ideii de 
copilărie, într-o societate haotică.

Concluzii:
Copilăria prezentului poate fi recuperată prin 

lectură, joc, amintire. Copilăria actuală tinde spre 
tehnologizare, în spiritul erei digitale. Există un prezent 
perpetuu al copilăriei concretizat în aspectele sale 
universale: dominanta ludică şi poetică, deschiderea spre 
fantezie, perspectiva insolită/ nealterată de prejudecăţi 
asupra lumii, spiritul explorator, încrederea în forţe 
supraomeneşti, intensitatea trăirilor, fascinaţia interdicţiei. 

Literatura română se apleacă asupra temei 
copilăriei, în special după 1989, şi o face raportându-se, în 
parte, şi la ce a însemnat copilăria în comunism. Regăsim 
o serie de legende urbane care au legătură cu universul 
copilăriei comuniste, ajutând la înţelegerea prezentului 

prin raportare la trecut, prin opoziţie, în unele aspecte. 
Totodată, am identificat în câteva romane naraţiuni ale 
prezentului în sensul unor subiecte comune problematicii 
sociale actuale, transpuse artistic, cu un anume impact 
estetico-afectiv, dar şi etic. Ca şi în totalitarism, în 
societatea românească post-totalitară copilăria se loveşte 
de obstacole şi are de înfruntat provocări, reuşind, cu toate 
acestea, să-şi găsească resursele necesare pentru a amâna 
alunecarea în maturitate, iar ceea ce supravieţuieşte este, 
de regulă, o imagine fericită.

__________
Note:

1. În Poetica reveriei, Bachelard explică modul în care 
imaginaţia acţionează asupra memoriei copilului, generând 
imagini ale fericirii pure.

__________

Bibliografie selectivă:
Bachelard, Gaston, Poetica reveriei, Paralela 45, 2005
Bobe, T.O., Cum mi-am petrecut vacanţa de vară, 

Polirom, 2004
Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, 

Humanitas, Bucureşti, 2000
Ciobotari, Călin, Captiv în Epoca de Aur, ed. Ideea 

Europeană, Bucureşti, 2010
Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, Univers, Bucureşti, 

1978
Florian Filip, Florian Matei, Băiuţeii, Polirom, 2012
Ilis, Florina, Cruciada copiilor, Polirom, 2011
Lungu, Dan, Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu, 

Polirom, 2014
Lungu, Dan, Sunt o babă comunistă, Polirom, 2007
Lyotard, Jean Francois, Condiţia postmodernă, ed. 

Babel, Bucureşti, 1993
Pavel Gheo, Radu, Noapte bună, copii!, Polirom, 2010

Georgiana ARGĂSEALĂ 

Statutul social al scriitorului român 
între două ideologii

Abstract
The paper “The Social Status of the Romanian 

Writer between Two Ideologies” represents an analysis 
on the differences/similarities between the social statuses 
of writers in the Romanian society during communism as 
opposed to the one after December. The relation between 
the past and the present within this approach emerges from 
a comparative study on some authors belonging to the 
80’s Generation who continued publishing even after the 
revolution from 1989. During the paper, the focus shall not 
be only on the author as an individual, but also the status 
of the writer as belonging to a group, debating upon the 
means through which he/she managed to make his work 
known, that is through the literary circle. Moreover, it is 
of a paramount importance to observe in which way this 
concept still exists in the post-totalitarianism Romanian 
society. In other words, the article does not represent an 
exhaustive research, but rather a display of the position 
that the writers from the 80’s Generation have occupied 
over time. 
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Este tot mai evident interesul pe care îl stârneşte 
literatura română din perioada comunistă, în special cea 
reunită sub cupola unui concept, acceptat de unii şi denunţat 
de alţii, şi anume cel de „optzecism”. Autenticitatea acestui 
concept sau analiza creaţiilor autorilor identificaţi sub 
acelaşi concept nu constituie însă tematica lucrării de 
faţă, mai ales în contextul în care şi astăzi sunt teoreticieni 
care se dedică acestei analize. Scopul prezentului articol 
este acela de a oferi o imagine reprezentativă (sper!) 
asupra statutului social al scriitorului român în societatea 
românească în epoca dictaturii comuniste în comparaţie cu 
cea postdecembristă.

Literatura în genere reprezintă tabloul unei societăţii 
în ansamblul ei într-un anumit punct istoric, reliefând 
caracteristicile sociale ale acesteia. Însă regimul politic 
impus în spaţiul românesc după cel de-Al Doilea Război 
Mondial aduce cu sine o schimbare, deoarece literatura 
trebuia să reflecte „adevărul dorit”. De aici până la formarea 
unei „contradicţii”, a unei opoziţii în rândul scriitorilor 
români, nu a mai fost decât un pas. Atragerea scriitorilor deja 
consacraţi pentru a „cânta regimul”, o literatură ce astăzi 
o numim ca fiind aservită comunismului, s-a realizat prin 
promisiunea unei vieţi mai bune, prin asigurarea unui loc la 
catedră, sau – în cazul extrem – prin ameninţare. Imaginea 
statutului social al scriitorului român se conturează tocmai 
prin prisma acestei opoziţii între scriitorul care a acceptat 
pactul cu regimul şi cel care refuză acest lucru în mod 
direct sau prin intermediul operei sale. Ion Pop1 analizează 
poziţia pe care o are scriitorul în raport cu Puterea vorbind 
despre o angajare care nu reprezenta nimic altceva decât 
un pact cu „diavolul”. Angajarea reprezenta astfel, într-o 
primă fază, conferirea unui statut important în societatea 
românească a acelui moment unui scriitor ce accepta 
privilegiile şi recompensele venite din partea partidului, 
iar Ion Pop le enumeră fără eschivă: „fotolii academice, 
funcţii în organele de partid şi administrative, facilităţi de 
publicare a operei etc.”2 De cealaltă parte, cei care refuzau 
„angajarea” erau scoşi din funcţiile pe care le deţineau, 
erau excluşi în provincie, astfel încât identitatea şi statutul 
social al acestora să devină inexistent. Totodată, raliaţi la 
aceeaşi „ne-angajare” sunt tinerii poeţi, prozatori şi critici 
ce se reunesc sub forma unui grup sau a unui cenaclu literar 
precum „Cenaclul de Luni” sau „Junimea”. În jurul unor 
asemenea grupări reuşesc să se adune poeţi şi prozatori 
precum Alexandru Muşina, Mariana Marin, Florin Iaru, 
Traian T. Coşovei, Mircea Cărtărescu, Nichita Stănescu, 
Mircea Nedelciu, Magda Cârneci, Gheorghe Crăciun şi 
lista continuă. Andrei Bodiu3 enunţa, în cartea sa dedicată 
poeziei optzeciste, faptul că cenaclul devenise „instituţia 
centrală a vieţii literaturii tinere”, forma sub care au 
proclamat afirmarea individualităţii, a identităţii în contrast 
cu linia ideologică comunistă. 

Din cele afirmate până în acest moment, putem 
stabili o ierarhie sau, mai bine zis, o clasificare a scriitorilor 
în funcţie de statutul social deţinut în perioada societăţii 
româneşti totalitare. O primă categorie este cea deja 
enunţată mai sus, a celor care acceptă „angajarea”, care 
renunţă la libertatea de a gândi şi a se exprima în schimbul 
unui nou statut social conferit de regimul comunist: 
profesori universitari, directori de revistă, funcţii în partid, 

facilitarea publicării, remunerări în consecinţă. Criticul, 
eseistul şi poetul Alexandru Muşina îi contrazice pe cei care 
afirmă astăzi că scriitori puteau trăi din cărţile pe care le 
publicau în perioada comunistă, iar acest lucru a fost vizibil 
la cea de-a VII-a ediţie a Colocviului naţional de literatură 
română contemporană din 2011, în cadrul unei dezbateri 
privind „Continuităţile şi rupturile din instituţia literaturii 
din ultima jumătate de secol”: „Scriitorii care aveau tiraje 
imense şi erau plătiţi la articol cu jumătate de salariu în ’60, 
’61 erau văzuţi ca propagandişti ai regimului. Haideţi să nu 
mai amestecăm planurile şi să nu mai avem această nostalgie 
a scriitorului care trăia din scris.”4 Replica lui Muşina este 
completată de Andrei Bodiu, care afirma că „foarte de mulţi 
dintre scriitori, cei care nu erau propagandişti, trăiau prin 
nişte împrumuturi pe care nu le mai returnau de la Uniunea 
Scriitorilor.”5 De aici rezultă o a doua categorie de scriitori, 
cei „marginalizaţi” de sistemul politic, cei care se aflau 
în semi-ilegalitate, folosind termenul lui Andrei Bodiu: 
„sunt cei care au refuzat intrarea în sistem, dar au fost şi 
refuzaţi.”6. În această categorie intră membrii Cenaclului 
de Luni, care au reuşit să publice două antologii: „Aer cu 
diamante” (Ion Stratan, Florin Iaru, Mircea Cărtărescu, 
Traian T. Coşovei) şi „Cinci” (Romulus Bucur, Ion Bogdan 
Lefter, Bogdan Ghiu, Mariana Marin, Alexandru Muşina) 
sau autorii din celelalte cenacluri sau grupări apărute în 
preajma centrelor universitare. În cea de-a treia categorie ar 
intra scriitorii care s-au pierdut în neantul istoriei literare fie 
pentru că nu au publicat, fie că au publicat în foileton, fără 
însă a se face remarcaţi. 

În comparaţie cu perioada în care Puterea avea 
ultimul cuvânt, literatura şi statutul scriitorului după 
Revoluţia din decembrie 1989 aduce câteva schimbări. 
În acest sens, se renunţă la literatura aservită ideologiei 
comuniste, scriitorul capătă libertatea de a gândi şi de a 
se exprima. Însă această eliberare de sub jugul comunist a 
avut drept efect răspândirea altor mijloace de informare pe 
care populaţia le-a preferat (şi le preferă şi astăzi), lăsând 
într-o notă secundă scriitorul şi opera sa. Eugen Negrici 
subliniază acest lucru destul de evident: „Nu mult timp 
după căderea lui Ceauşescu, absorbiţi de spectacolul vieţii 
şi al străzilor agitate de mulţimile buieci (agitate), ne-a 
fost dat să constatăm cu surprindere coborârea derutantă 
a interesului pentru lectură, ieşirea treptată a scriitorilor 
din categoria Vip-urilor. (s.n.). Şi asta după ce, ani de-a 
rândul, presiunea totalitară făcuse din apariţia unei cărţi un 
eveniment şi din autorul ei un erou. Era prima oară când 
scriitorii se simţeau concuraţi de viaţă şi de spectacolul 
ei.”7 Prin urmare, scriitorii rămân marginali precum în 
comunism, dar într-un alt sens, pentru că asupra lor nu se 
mai exercită o forţă ameninţătoare, ci pentru că literatura în 
sine pierde teren.

Un alt aspect care poate fi abordat este acela cu 
privire la continuitatea pe care au avut-o scriitorii optzecişti 
în societatea post-totalitară. Este adevărat faptul că, ieşind 
de sub tutela comunistă, le-a fost oferită posibilitatea de 
a aduce în faţa cititorului poezii, articole, cărţi de critică 
ce înainte nu au găsit drumul către editură, însă întrebarea 
care se pune este: ce rol mai au acestea şi scriitorul însuşi 
din moment ce nu mai aveau ce adevăr să demaşte, de 
vreme ce reprezentau o realitate trecută? Răspunsul vine 
din partea lui Ion Pop8, şi anume, că rolul lor este acela 
de recuperare, de reparare a istorie literare din perioada 
precedentă pentru că ele nu mai rolul de a fi deschizător de 
drum, impactul nu mai e acelaşi. Drept pentru care iniţiativa 
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lui Alexandru Muşina cu publicarea Antologiei de poezie a 
Generaţiei ’80 şi a lui Gheorghe Crăciun cu antologia de 
proză „Competiţia continuă” este lăudată de Ion Pop tocmai 
pentru faptul că acestea vin ca un factor recuperator şi 
reparator al literaturii optzeciste. Nu este doar cazul poeziei 
şi al prozei, ci şi a criticii, lucru dovedit de prefaţa pe care 
Radu G. Ţeposu o scrie la apariţia cărţii „Istoria tragică 
şi grotescă a întunecatului deceniu literar nouă” în 1993. 
Amânarea publicării la momentul terminării ei a făcut ca 
aceasta să nu mai fie una actuală după momentul decembrie 
1989, iar criticul recunoaşte că a obosit să tot reia şi să 
introducă nume şi publicaţii apărute pentru a readuce la 
zi istoria sa. Aşadar, continuitatea generaţiei ’80 după 
căderea regimului totalitar în societatea românească este 
una evidentă. Însă dacă trebuie să subliniez asemănările 
şi deosebirile statutului social deţinut de un scriitor în 
perioada comunistă şi cea postcomunistă, aş putea afirma, 
şi sper să nu greşesc, că există o quasi-egalitate, cu o 
înclinaţie către similitudini. Da, scriitorul are dreptul la 
libera exprimare, are libertatea de a publica fără frică faţă 
de cenzură, dar, aşa cum am menţionat anterior, interesul 
publicului cititor scade, nu mai are acelaşi impact. Ar trebui 
reluat şi analizat pe fiecare categorie de scriitori şi văzut 
cum se schimbă statutul lor social şi am observa încă o dată 
că aceste deosebiri şi asemănări sunt foarte subtile, stau 
în detalii. De exemplu, desfiinţarea Cenaclului de luni în 
1983 aduce cu sine răspândirea în provincie a celor care 
frecventau întâlnirile moderate de Nicolae Manolescu şi 
totodată schimbarea statutului social, iar aici ar însemna 
să luăm paginile de memorialistică, chiar a studia dosarele 
de la securitate pentru a vede parcursul concret al poeţilor, 
al prozatorilor şi al criticilor, o cercetare utopică pentru 
o lucrare restrânsă ca spaţiu fizic. Pot constata însă o 
asemănare: nici atunci şi nici în societatea post-totalitară 
românească scriitorul nu trăia din ceea ce scria sau din ceea 
ce publica, iar dovadă este faptul că majoritatea scriitorilor 
au un loc de muncă stabil, fie la catedră, fie în alte domenii. 
Tot ca asemănare poate fi semnalată orientarea unora dintre 
scriitori către zona politicului, însă se deosebeşte prin faptul 
că ei nu mai fac propagandă ideologică, ci fac chiar politică. 

Pe de altă parte, nu putem trece cu vederea faptul că 
schimbarea adusă de Revoluţia din 1989 aduce o schimbare 
şi la nivelul percepţiei externe, din afara graniţelor, iar în 
acest sens premiile obţinute de scriitori constituie o dovadă 
clară a acestui fapt, dintre care cel mai cunoscut cred că 
este cazul Cărtărescu, care dedică şi un volum unei astfel de 
călătorii, „Frumoasele străine”. 

Subliniam la începutul acestui articol importanţa 
cenaclului în perioada comunistă, că acesta devenise forma 
cea mai puternică pe care optzeciştii au reuşit să o creeze 
în spiritul solidarităţii ce-i caracteriza, forma prin care îşi 
exprimau ofensiva faţă de regim prin redarea realităţii de 
facto şi aducerea individualităţii în prim-plan, dar şi ironia 
faţă de regim. Astfel de reuniri după 1989 sunt rare sau 
chiar nu mai există în sensul fizic, însă spiritul născut şi 
dezvoltat în jurul acestuia a continuat să definească perioada 
generaţiei ’80.

Aşadar, relaţia ce se instituie între trecut şi prezent 
prin prisma poziţiei pe care o ocupă la un anumit moment 
dat în perioada dominată de regimul comunist, precum 
şi în cea post-totalitară, este una ce poate fi caracterizată 
prin ruptură, dar şi prin continuitate. Continuitate pentru că 
scriitori optzecişti s-au dedicat scrierii şi publicării, ruptură 
pentru că unii dintre ei au mers pe calea re-inventării (G. 

Crăciun, M. Cărtărescu, Petru Cimpoeşu, Ioan Moldovan) 
astfel încât au rămas în atenţia publicului cititor. 
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Valenţe ale conceptului de erou în 
România, înainte şi după 1989

Abstract: No community can forgo its heroes 
because they are part and parcel of the identity-related 
underpinning and they are of great use in the process 
of building a nation. The concept of hero triggers 
a patrimonial and affective approach to historical 
time (a historical tradition which is rememorized and 
disseminated through the channels of popular, high and 
official culture). The assumption of a sense of active 
responsibility of identity towards the socio-cultural 
and historical legacy is stimulated by the cultural 
and archetypal nature of symbols. In the Romanian 
communism, the unfathomable objective of the 
totalitarian ideology of change at any cost - be it social 
change or one of human nature (the concept of New Man) 
- involved a form of collective manipulation presented 
as a primary objective: “revolutionary heroism in the 
struggle towards the development of the multilaterally 
developed society”. Moreover, the intended 
depersonalization of individuals stood in stark contrast 
to the personality of the leader, Nicolae Ceauşescu, who 
had become an object of official mythology by virtue of 
the symbolic patriarchal-paternal relationship between 
the leader and the community. The martyrdom legacy 
of the 1989 Romanian Revolution generated confusing 
circumstances which determined many analysts and 
commentators to be more scrupulous regarding the term 
“hero”. The effects of communism have been markedly 
present in the post-revolutionary society through the 
long recovery process during which the revival of 
democratic values has been attempted. In Romanian 
post-communism the term “hero” is compromised and 
so are expressions referring to patriotism, nationalism, 
love of one’s country and people, which have been 
drained of any meaning by having been repeatedly 
uttered. This doesn’t mean that there aren’t any heroes 
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or heroic acts any more, only that the interest to promote 
them no longer exists. Among the meanings of the word, the 
most extensively used nowadays is that of hero as the main 
character of an event, someone who stood out on a certain 
occasion. The present study, although not extensive, aims 
to single out some features of the concept of hero/heroism 
within the Romanian communism and post-communism. 

Keywords: communism, post-communism, identity, 
hero, manipulation, symbol, revolution, mass media. 

 
Făcând parte din recuzita identitară, eroii servesc 

demersului de construire a unei naţiuni. Trecutul istoric este 
memorat şi comemorat, transmis din generaţie în generaţie 
prin multiplele canale ale culturii populare şi oficiale 
(cântece patriotice, poezie populară şi cultă, literatură 
ficţională, manuale şcolare, studii, cinematografie etc.) care 
gestionează subiectiv trecutul colectiv, naţional, şi determină 
perceperea timpului istoric în manieră patrimonială şi 
afectivă. „Istoria ideologizată este un proces de acumulare 
de afecte, stimuli şi reprezentări, unde memoria colectivă 
se transformă în instrument de legitimare identitară”1. Prin 
natura culturală şi arhetipală a simbolurilor este stimulată 
asumarea sentimentului responsabilităţii active a identităţii 
faţă de patrimoniul socio-cultural şi istoric (monumente 
funerare, inscripţii, epitafuri, cimitire ale eroilor, zile 
comemorative etc.). Monumentele create eroilor din 
Decembrie ’89 cu o efervescenţă mitologizantă, specifică 
momentelor de criză, marchează transformarea radicală, 
trecerea prin ruptură la o nouă ordine socială. 

Statutul eroului, din antichitate până în istoria 
recentă, este ombilical legat de existenţa colectivă, de 
„fraţi”, „camarazi”, „popor”. Percepţia eroului devenit 
providenţial, care se interpune destinului uman şi istoric, este 
o necesitate chiar şi în cultura postmodernă, democratică, 
sceptică şi tehnologizată (a se vedea cultura americană). 
Odată eroizat, individul devine altceva decât o existenţă 
încheiată, el ajunge să întrupeze valorile consacrate prin 
construcţia identitară, constituindu-se într-un construct, 
într-o imagine arhetipală. Se poate vorbi încă de o „foame” 
de eroitate, nevoia de modele fiind alimentată de toate 
canalele culturale: „nicio comunitate nu se poate dispensa 
de eroi, de salvatori, atât în viaţa curentă, cât şi în sensul 
rememorării tradiţiei istorice”2. Moştenirea martirologică 
a Revoluţiei Române de la 1989 a generat situaţii confuze 
care i-au determinat pe mulţi analişti şi comentatori să fie 
scrupuloşi cu termenul de „erou” şi să aleagă termenul de 
„victimă” (chiar şi pe unele monumente funerare închinate 
acestora formulele sunt: „căzut în Revoluţie”, „împuşcat în 
Revoluţie”, „victima” etc.). După 1989, construirea la un 
sfert de veac distanţă a unui nou panteon pare un proces 
necesar. Monumentele Revoluţiei, nemarcând neapărat 
triumful, cât martirajul sacrificaţilor în numele libertăţii 
şi democraţiei, reflectă perceperea de către români a 
evenimentului ca fiind situat între factologia umană şi 
scenariul divin apocaliptic. 

Momentul ’89 desparte întrucâtva istoria românilor 
de maniera în care, pentru istoria creştinismului şi istoria 
factuală, timpul se împarte înainte şi după Christos (ateismul 
comunist preferase formula „înaintea erei noastre” şi „era 
noastră”). Studiul de faţă îşi propune în dimensiunile sale 
restrânse să evidenţieze câteva valenţe ale conceptului de 
erou/eroism în comunismul şi postcomunismul românesc. 

 Cu semnificaţiile de dicţionar ale substantivului 
„erou”, comuniştii au făcut un mix pentru definirea idealului 
de „om nou” care să întrunească nişte calităţi de vitejie şi 
curaj, abnegaţie în împrejurări grele sau în muncă, să fie 
un nietzschean semizeu. „Erou al Muncii Socialiste” era 
astfel cea mai înaltă distincţie în Republica Socialistă 
România (după model sovietic) acordată persoanelor 
care, prin activitatea lor deosebit de impor tantă, aveau 
merite excepţionale faţă de stat, contribuind la ridicarea 
economiei, culturii, ştiinţei şi la creşterea puterii şi gloriei 
statului. Pornind de la ideea lui Engels conform căreia omul 
a devenit fiinţa supremă prin muncă („Arbeit Macht Frei” 
– „munca te eliberează” fusese însemnul nazist al lagărelor 
de concentrare!), comuniştii au susţinut că munca va trebui 
să stea la baza creării omului nou. Astfel, s-au cristalizat 
conceptele de „odihnă prin muncă” şi de „sărbătoare prin 
muncă” . Munca era atât de bine cotată din punct de vedere 
social, încât se formase noţiunea de „origine sănătoasă” 
care reprezenta atributul unui individ de a proveni dintr-o 
familie de muncitori. Un loc central în cadrul mitului 
„omului nou” era ocupat de inginer. Acesta îndeplinea atât 
caracteristicile unui muncitor, cât şi pe cele ale unui savant, 
fiind creatorul noii realităţi. Conceptul de „om nou”, preluat 
şi uzurpat de toate regimurile totalitare ale secolului XX 
din religie şi de la Nietzsche, trebuia să creeze o pretinsă 
legitimitate filozofico-ştiinţifică ideologiei şi puterii 
comuniste, în năzuinţa halucinantă de a schimba total nu 
numai societatea, dar şi natura umană, prin proiectatul 
„om nou”. Ambiţia acestei „creaţii” nu a fost fabulaţie 
literară ştiinţifico-fantastică, a fost politică de partid, de 
stat, de lagăr/sistem comunist. Trebuie observat, totuşi, că 
oameni buni au existat şi lucruri bune s-au făcut şi în acele 
vremuri sinistre. Modelul eroului comunist, revoluţionar, 
multilateral dezvoltat, propus de Ceauşescu românilor 
drept reper al „omului nou“ la cel de-al II-lea Congres al 
educaţiei politice şi culturii socialiste din 24-25 iunie 1982, 
nu credea în intelectuali, ci doar în muncă, şi nu credea în 
diversitatea valorică a lumii, ci doar în naţionalitatea sa, 
care ar fi cumulat istoric întreaga perfecţiune.

 Înscrierea în PCR a tinerilor ţărani dezrădăcinaţi, 
veniţi la oraş, le aducea, totuşi, un salt calitativ al vieţii 
(o slujbă, celebrul apartament cu bucătărie, baie, curent 
electric, gaz, apă curentă, televizor). Legislaţia comunistă 
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în termenii legaţi de familie continua modelul familiei 
tradiţionale, paternaliste, şi acorda avantaje, stimulente 
şi reglementări protecţioniste (alocaţii pentru familiile cu 
copii, creşe, grădiniţe, concedii de maternitate, o cameră 
în plus la apartament în funcţie de numărul copiilor etc.). 
Nicolae Ceauşescu, care dorea să crească populaţia ţării 
în 2000 la 30 de milioane de români, într-un moment 
în care situaţia era dezastruoasă din punct de vedere al 
natalităţii, în spiritul ideii de creştere economică prin 
creştere demografică, dar şi din dorinţa de a avea mai mulţi 
supuşi şi o armată numeroasă, a semnat celebrul Decret 
770/1966, prin care s-au interzis avorturile şi s-a deschis 
calea închisorii pentru femeile care-şi provocau „ilegal” 
avort, ca şi pentru cei care le-ar fi ajutat. De asemenea s-au 
înfiinţat comisii şi noi responsabilităţi pentru ministere, 
oamenii legii, miliţie, medici, „turnători”, directori de 
fabrici sau de şcoli. Existau şi nişte excepţii stricte: 
sarcină ce punea în pericol viaţa mamei, existenţa la 
unul din părinţi a unei boli transmisibile, dacă sarcina era 
urmarea unui viol sau incest, dacă femeia născuse deja 4 
copii sau avea peste 45 de ani. Româncele au fost obligate 
la examene ginecologice periodice în scopul depistării 
gravidelor. Astfel, elementul cel mai intim al vieţii umane, 
sexualitatea, a fost supus controlului de partid. Dacă 
după al doilea război mondial şi celelalte ţări comuniste 
din Europa luaseră această măsură agresivă pro-natalistă, 
la noi au fost interzise atât comercializarea mijloacelor 
contraceptive, cât şi educaţia sexuală. Unii comentatori 
ai vremii vorbesc şi despre alte obiective care erau atinse 
prin acest decret: eliminarea prostituţiei şi scăderea 
numărului de divorţuri (dealtfel a funcţionat amenda 
pentru burlăcie, dar şi o lege contra divorţurilor – care 
a prefigurat capcanele constituite de filtrul „imoralităţii” 
ce blama vechi activişti sau bloca promovarea unor noi 
activişti de partid). Dincolo de ţinta „moralităţii societăţii” 
şi a „obligaţiilor faţă de societate”, a dublării în 1967 a 
ratei fertilităţii din anul anterior (apoi efectul decretului 
s-a diminuat treptat), între 1965-1989 s-au înregistrat 
9452 de decese materne provocate de avortul ilegal (după 
„indicaţiile superioare” primite de a nu consemna în 
registrele medicale adevărata cauză a decesului, numărul 
lor poate fi mult mai mare). S-au născut aproape două 
milioane de copii, numiţi dulce-amar, parcă anatemizaţi, 
„decreţei”3. 

În anii ’80 se înregistra apogeul regimului 
comunist din România, iar sărăcia era mai mare ca 
oricând. Emisiunile de la TV erau de numai două ore pe 
zi, seara, când se difuza propagandă comunistă. Românii 
evadau într-un alt univers prin cărţile citite, „procurate pe 
sub mână”, prin reviste introduse ilegal în ţară cu marele 
risc al unor ani de închisoare ş.a. Un fenomen de masă, 
subversiv, dezvoltat sub ochii vigilenţi ai Securităţii, a 
fost traficul cu casete video. Cu o calitate îndoielnică a 
imaginii cauzată de repetatele copieri, de la capodopere 
la filmele de serie B ale Occidentului, ele reconfigurau 
imaginaţia românilor. Vocea inconfundabilă a Irinei 
Nistor, care dubla în limba română replicile tuturor 
personajelor, devenise „vocea României”. Casetele video 
(VHS) piratate şi traficate de Toader Zamfir într-o reţea 
densă, ce ajunsese să cuprindă de la administratori de 
bloc la membri ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
(care aveau şi ei familii şi se bucurau de acest privilegiu), 

au subminat dictatura şi au devenit simbolul libertăţii. 
Îngrămădiţi în mare taină în apartamente de bloc, unde 
plăteau gazdei o sumă modică sau intrau „pe prietenie”, 
românii vizionau filmele capitaliste ca pe nişte evenimente 
artistice unde luau contact cu lumea blamată de comunişti: 
vestimentaţie, mâncare, maşini străine, stil de viaţă. Într-o 
lume în care totul era gri, unde fiecare părea că are drumul 
trasat de către regim, în care de la mai mic la mare dădeau 
glas sloganurilor şi lozincilor cu care fuseseră îndoctrinaţi: 
„Partidul, Ceauşescu, România”, „Partid iubit, Conducător 
iubit”, „Patrie Română, ţară de eroi!”, „Noi creştem 
odată cu ţara!”, Tot înainte!”, „Eroismul zilelor noastre”, 
„Mulţumim din inimă partidului”, „Stima noastră şi 
mândria, Ceauşescu, România” ş.a., Chuck Norris, Bruce 
Lee, Van Damme au apărut ca nişte eroi nemuritori pentru 
adolescenţi (decreţei). Aveau eroii lor care supravieţuiau, 
oricâte accidente ar fi suferit, oricât de mult s-ar fi luptat 
(altundeva decât în „lupta revoluţionară”), oricâte lovituri 
ar fi primit, oricât de potrivnică le-ar fi fost soarta. 
Această subversivitate prin artă (calitatea filmelor care 
circulau poate face subiectul unei analize distincte), 
umplea golul, recupera nevoia de modele a tinerilor, 
necesitatea deschiderii orizontului de aşteptare, dădea o 
altă accepţiune eroismului (care într-un fel era excesiv 
conturat în reviste pentru copii, activităţi pioniereşti şi 
uteciste, festivaluri de tineret). Ceauşescu monopolizase 
sărbătorile, concesionase imaginarul festivist al românilor, 
reuşise să pună pe plan secund individualitatea şi 
să încurajeze colectivul, clasa, detaşamentul, secţia, 
depăşirea normei, victoria, într-o frenezie şi o mobilizare 
generală, dar nu reuşise să supună imaginaţia oamenilor 
şi nevoia de modele. Paradoxal, sfârşitul său se datorează 
acestor decreţei care s-au revoltat şi l-au eliminat într-un 
mod neaşteptat faţă de cutumele tipice Europei moderne.

Pe de altă parte, în programul de uniformizare şi 
egalizare paradoxal feministă, care vedea în emanciparea 
femeii transformarea ei în „tovarăşă”, muncind heirupistic 
cot la cot cu bărbatul, femeile se calificau în fabrici şi 
uzine. Noua identitate a femeii se compunea în comunism 
dintr-un dublu proces de polarizare: defeminizată în 
spaţiul public prin egalitatea pe piaţa muncii cu bărbatul, 
ea devenea un subiect puternic sexualizat în spaţiul 
domestic. Emanciparea ca slogan transpare şi din paginile 
almanahului la care trebuiau să se aboneze regulat, 
Revista „Femeia”. În această revistă, după zecile de pagini 
introductive care preamăreau virtuţile de Mamă-a-tuturor-
românilor ale academicienei analfabete Elena Ceauşescu 
(pe cât de lipsite de consistenţă erau titlurile ei ştiinţifice, 
pe atât de superficiale şi celelalte calităţi ale sale), 
existau în prim-plan măreţele idealuri înfăptuite de femei 
destoinice, cărora li se lăudau progresele, asemeni unei 
„gazete de perete” (propaganda regimului cerea oricărei 
instituţii să aibă aviziere numite „gazete de perete” unde, 
în spiritul competiţiei, să fie lăudaţi sau incriminaţi proprii 
angajaţi). Erau vizate întotdeauna îndeplinirea planului şi 
consolidarea familiei. Instituirea titlului de mamă-eroină, 
pe modelul stalinist, pentru femeile care dădeau naştere 
la 10 copii, a promovat decretul contra avorturilor, dar a 
şi trecut în modernitate o practică rurală întâlnită înainte 
de regimul comunist în satele tradiţionale româneşti 
(consecinţe a societăţii patriarhale, religiei şi lipsei 
profilaxiei prin metode contraceptive). Ceauşescu însuşi 
avusese propriile amintiri din copilărie ce-i întăriseră 
convingerile: „Şi noi am fost 10 copii şi am trăit într-o 
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singură cameră”4. Imaginea femeii multilateral dezvoltate 
(femeia comunistă: mamă-eroină, muncitoare, activistă) 
care îndeplinea planul cincinal, stătea la cozi şi apoi la 
cratiţă, creştea copii, lupta pentru căminul ei, a fost înlocuită 
după 1989, în funcţie de vârstă, şi cu atitudini nuanţate, de 
imaginea femeii hipersexualizate, mizandre, divorţate sau 
de femeia şomeră, casnică, având drept eroină favorită 
vreun personaj oarecare de telenovelă. 

Personalitatea conducătorului era în contrast cu 
depersonalizarea individului. Nicolae Ceauşescu devenise 
obiect al mitologiei oficiale în virtutea unei relaţii simbolice 
între conducător şi comunitate. În acest sens, Stalin era 
numit „părintele popoarelor”, iar Ceauşescu „cel mai bun 
fiu al poporului”5. Constituite pervers în jurul structurilor 
imaginare ale puterii, strategiile politicii comuniste 
învesteau cu încărcătură mitologică şi simbolică imaginea 
socială a părintelui ocrotitor, în acelaşi timp cu şeful 
comunist care se autoproclama drept reprezentantul ideal al 
celor mai profunde valori individuale de factură mesianică. 
„Cultul voievodului comunist, iniţiat de Dumitru Popescu 
et.comp., a înlocuit mitologia paternalistă stalinistă şi a 
funcţionat ca un paradox simbolic, iar propaganda ceauşistă 
a mizat pe asocierea dintre o istorie idealizată şi un prezent 
lipsit de conţinut. Imaginea unui Nicolae Ceauşescu, 
devenit primul preşedinte al României, ţinând în mână un 
sceptru, are o conotaţie de simulacru în cel mai pur sens 
baudrillardian. Idealul voievodal a devenit obligatoriu 
pentru toate manualele de istorie (şi nu numai) ale sistemului 
educaţional, iar riturile şi ritualurile comunismului ceauşist 
înglobaseră o serie de forme de manipulare colectivă 
care includeau această manipulare a figurilor patriarhal-
paterne.”5 Tatăl simbolic întrunea trăsăturile idealizate ale 
eroilor neamului (cinematografia românească închipuia pe 
ecrane, la directivele partidului, două linii constante: fie 
muncitorul eroic preocupat zi şi noapte de producţie, care se 
sacrifică pentru îndeplinirea planului uzinei/combinatului/
şantierului cu varianta agricultorului cu munca sa în C.A.P. 
sau a inginerului, fie domnitorul cu biografie romanţată, 
oricare ar fi fost el, care se luptă pentru ţară cu un eroism 
aproape mistic. Ceauşescu era în acelaşi timp „Tatăl”, 
„Fiu Ţării”, „Eroul”, „Conducătorul Iubit”, „Cârmaciul 
Înţelept”, „Multiubitul Preşedinte”, ajuns întruparea tuturor 
manifestărilor calităţilor antropomorfe ale etniei. Ceauşescu 
declanşase în aprilie 1971 orgia omagială, după revenirea 
din China şi Coreea de Nord, ale căror modele le preluase 
pentru cultul personalităţii. Spectacolele publice prilejuite 
de manifestările de 23 August sau de „Cântarea României” 
(organizată succesiv, periodic în fiecare judeţ, înlesnite de o 
cohortă de producători kitschoşi, care puneau bărbaţi, femei 
şi copii să scrie cu corpurile lor numele conducătorului iubit 
şi al consoartei sale), consacrau sinistra combinaţie a terorii 
şi idolatriei. A fost cultivat un sentiment naţional adăugat 
mesianismului istoric al conducătorului. Pe lângă poeţii 
omagiali (Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor ş.a.) 
care inventau „sentimente vibrante”, s-au găsit artizani ai 
sentimentului patriotic care să picteze, sculpteze, imagineze 
ceea ce va deveni mitul „Comandantului Suprem”. Aşadar, 
pentru a da impresia unui sistem infailibil, a fost nevoie 
de o sacralizare la nivel subiectiv a conducătorului şi la 
nivel obiectiv a ideologiei de partid în vreme ce indivizii se 
ştergeau, se uniformizau. Deşi dezideratul creării „omului 
nou” a fost departe de a fi îndeplinit, în ciuda celor mai 
diverse practici, eficienţa metodelor sistemului comunist 
de a-şi atinge obiectivul creării „omului nou” rămâne 

incontestabilă. Efectele s-au văzut în societatea post-
decembristă, constând în marea convalescenţă în care s-a 
încercat resuscitarea valorilor democratice. Andrei Pleşu 
susţinea că: „adevărul este că Revoluţia din ’89 ne-a prins 
pe nepregătite. Eram mult mai adaptaţi la stilul de viaţă al 
dictaturii decât ne aşteptam; nu aveam iluzii de o eventuală 
schimbare şi nu reflectam asupra niciunei alternative 
politice. În asemenea condiţii, recăpătarea reflexelor 
democratice durează mult.”6 

După 25 de ani de la căderea regimului comunist, 
viziunea oficială asupra istoriei din perioada totalitară, când 
totul era evoluţie şi marş triumfal, a fost înlocuită printr-o 
percepţie, larg răspândită, a schimbării ca involuţie şi 
printr-o veşnică nemulţumire văzută uneori ca o nostalgie 
a comunismului („e mai rău ca pe vremea lui Ceauşescu”). 
Autocritica cerută de partidul comunist, ce ducea adesea 
la dedublarea personalităţii prin încercarea de conformare 
şi falsa confesiune, a fost înlocuită în postcomunism de 
absenţa oricărei atitudini autocritice şi responsabile. În 
schimb, de la o relaţie cu autorităţile, marcată de frică 
şi supunere, s-a trecut la o oscilaţie între dependenţă-
supunere şi o atitudine critică severă, chiar la o lipsă de 
respect cvasigenerală a cetăţenilor faţă de reprezentanţii 
oricărei autorităţi, cetăţeni care şi-au descoperă calitatea 
de contribuabili. Şi controlul credinţelor şi dorinţelor din 
regimul totalitar s-a transformat după ’89 într-o exhibare a 
sexualităţii, dar şi a manifestărilor religioase. 

Perioada lungă de tranziţie spre o societate 
democratică, cu o economie de piaţă liberă, nu a fost 
resimţită de către români în primii ani, dar şocul degradării 
condiţiilor de viaţă a fost puternic (prin şomajul masiv, 
mişcările pieţei imobiliare, birocraţie, neputinţa resimţită 
după decenii în care partidul îi obişnuise pe oameni să aştepte 
să li se „dea”), pentru un popor care trăise deja la un nivel 
de viaţă submediocru. În plus, omnipotenţa proprietăţii de 
stat s-a transformat într-o risipire a orice, vechea cultivare 
a spiritului colectivist a stimulat furtul, ineficienţa muncii 
şi lipsa de responsabilitate. În plus, lipsa bunurilor de largă 
necesitate din comunism a avut efecte negative în atitudinea 
de consum şi atitudinea faţă de semeni (lipsa de măsură, 
pe de o parte, şi generozitatea românilor, pe de altă parte, 
fiind afectate). Mecanismele criticii şi autocriticii care 
forjaseră personalităţile indivizilor au dezvoltat spiritul 
revanşard şi amestecul în viaţa intimă a semenilor. Vicii de 
tot felul apărute din afectarea trebuinţelor de securitate şi 
autoapreciere şi din instinctul de autoconservare exacerbat, 
vicii care fuseseră cauzate şi controlate de mecanismele şi 
instituţiile comuniste, au ţâşnit ca dintr-o cutie a Pandorei, 
scoase la iveală de partidele politice, programele de ştiri şi 
de divertisment etc.8

În postcomunismul românesc sintagma „erou” este 
compromisă, ca şi expresiile ce fac referire la patriotism, 
naţionalism, iubire de ţară sau dragoste de neam, secate 
de sens prin repetate rostiri anterioare. Nu înseamnă că nu 
mai sunt eroi sau acte de eroism, ci doar că nu mai există 
interesul de a le promova. Dintre sensurile cuvântului, cel 
mai utilizat astăzi este acela de erou ca personaj principal 
al unei întâmplări, care într-o anumită împrejurare a atras 
atenţia asupra sa. Câteva din stereotipurile care generează 
popularitatea în România postdecembristă sunt, după 
Doru Pop9, fie figuri virile, fie persoane cu puternică latură 
autoritar-paternalistă (unde se înfrăţeşte cel mai bine 
show-businessul şi politica). Nu consistenţa ideologică, ci 
dramatismul vizual şi încărcătura emoţională sunt la noi 
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purtătoarele de mesaje politice. Departe de a face o analiză 
exhaustivă a fenomenului, ne oprim numai la doi „eroi” ale 
ultimilor ani. Unul dintre politicienii cu state vechi de funcţii, 
care a exploatat la maximum publicitatea mediatică este 
Traian Băsescu. Promovarea imaginii lui Băsescu la toate 
alegerile la care a participat s-a făcut întotdeauna în termeni 
de consum cu un ton agresiv-masculin. El s-a autoproiectat 
în mod constant ca un campion al răsturnărilor de situaţie, 
care a lansat schema autoritarist-militară a lui „Să trăiţi 
bine!” şi s-a înscris în seria de „Căpitani”, „Conducători” 
şi „Comandanţi Supremi” care au făcut carieră în istoria 
recentă a României.10 

O imagine malformată de ideal eroic a ultimelor 
decenii este cea a lui George (Gigi) Becali, „ciobănaşul 
mioritic” ca nou model de succes social, un self-made-man 
care evoluează într-un imaginar mistic-creştin ca „războinic 
al luminii” şi „luptător al dreptăţii”, cuplând schema 
culturală (ciobănaşul de succes) cu instrumentele societăţii 
de consum (fotbalul profesionist).11 

Moştenirea comunistă a viciat transformările anilor 
’90, când proprietatea de stat a devenit brusc a nimănui, 
mai precis a devenit a celor care sub masca jocului 
democratic deturnaseră către propriile buzunare fondurile 
publice şi averea naţională. Într-o Românie aflată între 
două lumi, corupţia a pervertit aproape totul, de la a face 
politică, la a face business. Spectrul luminos al integrării 
în Uniunea Europeană a forţat pentru o vreme adoptarea 
unor comportamente şi atitudini, dar odată cu aderarea 
efectivă a României la U.E. în lumea politică românească 
au revenit vechile metehne, ca recidivele unei boli. Boala 
României de tranziţie este încă corupţia care subminează 
eficienţa şi legitimarea instituţiilor statului şi îi limitează 
dezvoltarea economică. Dacă românii fuseseră angajaţi 
decenii la rând în lupta revoluţionară pentru societatea 
multilateral dezvoltată, România se zbate într-o luptă 
inegală cu forţele corupţiei, cu lumea interlopă şi structurile 
mafiote care îi frânează dezvoltarea. Un subiect la modă, 
lupta anticorupţie îşi dă şi ea eroii săi, ca instituţii: D.N.A., 
A.N.A.F., D.I.I.C.O.T. 

Dacă pâinea românilor este sau nu este sigură, circul 
pentru ei este asigurat: „Râd, deci exist!”, „Mănânc, deci 
exist!”, „Cânt, deci exist!” par să fie direcţiile programelor 
de divertisment cu formate preluate din ţările Europei 
Occidentale. Râsu-plânsu românesc transpare din tot felul 
de reportaje şi interviuri, emisiunile culinare nu lipsesc de 
pe niciun canal TV care se respectă, iar concursurile gen 
„Vocea României” sau „Românii au talent” sunt cele care 
dau azi numele „adevăraţilor” eroi. 

Prin marketingul direct, campaniile de promovare 
de produse au preluat şi ele termenul de erou urmărind: 
conştientizarea, informarea, educarea, întărirea atitudinilor, 
schimbarea comportamentului de consum etc. Poţi deveni 
„eroul” unei astfel de strategii dacă ai cumpărat marfa. 

În loc de concluzie, putem afirma că efectele 
comunismului asupra mentalului individual şi colectiv 
românesc nu au fost cele scontate de propaganda 
ideologică în linia eroismului (cultul muncii, dârzenia, 
spiritul de sacrificiu, onoarea etc.), ci au fost chiar opusul 
lor. Strategiile românilor de a supravieţui sistemului s-au 
dovedit contraproductive, iar îndoctrinatul „om nou”, cu 
spiritul heirupistic nu a fost devotat trup şi suflet cauzei 
revoluţionare. Mai mult: în postcomunism s-a ajuns la 
un proces de pozitivare a valorilor date ca negative în 
comunism. În această tranziţie prelungită, în care nimic nu 

se pierde, totul se transformă, sunt de urmărit metamorfozele 
sistemului şi de învăţat din lecţiile trecutului, pentru ca 
istoria să nu se repete. Schimbările la faţă ale României (din 
succesiunea de evenimente care au urmat momentului ’89), 
trebuie întărite/susţinute nu cu noi sloganuri, frustrări şi idei 
luate de-a gata, ci cu lecţia dialogului şi democraţiei (rolul 
mass-mediei româneşti devine acela de a trece dincolo de 
menţinerea aparenţelor). Conceptul de „erou” la români 
îşi va regăsi locul şi îşi va consolida simbolurile atunci 
când re-configurarea către stima de sine, către valorile 
sale autentice, prin voinţă, cultură şi educaţie, va sta sub 
imperativul lipsei de manipulare demagogică, dincolo de 
interesele partidelor politice şi ale altor interese de grup. 

___________
Note:

. Adrian Cioroianu, Focul ascuns în piatră, Iaşi, Polirom, 
2002, p. 33

2. Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, 
Bucureşti, Humanitas, 2002, p. 282

3. cf. Luminiţa Dumănescu, Familia românească în 
comunism, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2012.

4. Din discursul lui Nicolae Ceauşescu la Şedinţa Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al P.C.R. din 2 august 1966 de la 
Neptun, având pe ordinea de zi dezbaterea unui studiu demografic 
redactat de o comisie condusă de Voinea Marinescu, Ministrul 
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale. În 2 octombrie 1966 a fost 
promulgat decretul 770 contra avortului.

5. cf. Lucian Boia, Miturile Comunismului Românesc, 
Bucureşti, Nemira, 1998

6. Doru Pop, Macho (Ro)man(ia). Stereotipii ale imaginarului 
românesc postdecembrist, în T(z)ara noastră. Stereotipii şi 
prejudecăţi, coord. Ruxandra Cesereanu, Institutul Cultural Român, 
Bucureşti, 2006, p. 138

7. Andrei Pleşu, Intellectual life under dictatorship, 
Representations, No. 49, Special Issue: Identifying Histories: 
Eastern Europe Before and After 1989 (Winter,1995)

8. cf. Lavinia Betea, Mentalităţi şi remanenţe comuniste, 
Nemira, Bucureşti, 2005, p. 65, 68

9. Doru Pop, Macho (Ro)man(ia). Stereotipii ale imaginarului 
românesc postdecembrist, în T(z)ara noastră. Stereotipii şi 
prejudecăţi, coord. Ruxandra Cesereanu, Institutul Cultural Român, 
Bucureşti, 2006, p. 142

10. idem, p. 144 -145
11. ibidem, p. 146-147
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Elena BOTEZATU
Existenţa în comunism şi resurecţia 

mimesis-ului în romanele Zodia 
scafandrului şi Pupa russa

Abstract

 80s generation writers have managed to 
create a counter-canonical literature, which obviously 
is different from the proletcultist literature which was 
written in the past, thing which is not a proud for us 
and our culture. The authors speak in their works about 
the crisis of reality that was created by all prohibitions 
and barriers of the communist world. They rebuilt in 
their works new worlds which present the everyday life, 
the real true of our existence. Ordinary facts become 
central theme of the writings and the common and 
marginal man is transformed into protagonist.
 Mircea Nedelciu and Gheorghe Crăiun 
managed to create two major works, representative 
for the living in communist era. Zodia scafandrului 
and Pupa russa bring to the forefront the artificial and 
chaotic reality produced by the communist system. The 
titles have a powerful symbolical substrate that suggests 
the probing of the authors’ identity. Power prerogatives 
and the existence of a single party, breath everywhere 
in writers’ prose. The two young protagonists are 
transformed in members of the communist party. In 
both novels the society is totally destroyed, the human 
and spiritual relationships are shattered, generalized 
fear and lies, besides the fear of losing the only source 
of livelihood paralyzes all that is human, moral and 
sincere in characters’ souls.
 The two novels can be read as true chronicles 
of the existence under communist oppression and they 
relive the power of the ancient notion of mimesis as a 
modality to represent the social and also the intimate 
life.

Key words: communism, control, companion, 
representation, mimesis.

Lumea comunistă a fost prezidată de două mari 
clase: puterea şi societatea constant nemulţumită de 
modul de organizare şi de guvernare a elitelor comuniste. 
Deşi cea de-a doua clasă a avut o atitudine leneşă şi 
somnolentă în raport cu reacţiile celor din Europa de 
Est, ea a existat şi nu a putut fi eliminată nici măcar 
ignorată în întregime. Intelectualii au avut şi ei un rol 
controversat, uneori dublu, acest fenomen explicându-
se prin faptul că aceştia fie au ales să facă parte din 
sistemul de valori susţinut de conducerea de partid, 
fie au luptat şi au reuşit să-şi construiască propriile 
imperii paralele. În mod cert, partidul a reuşit să creeze 
o ,,intelighenţia culturală” după chipul său, dar a avut 
de înfruntat şi intelectualii care i-au respins iniţiativele, 
care au avut curajul să ceară mai multă libertate de 
exprimare sau care măcar au reuşit, sub forme mai puţin 
evidente, încifrate, să-şi manifeste această libertate şi să 
lase frâu liber dezvoltării esteticului în literatură.

Cultura, respectiv literatura, este domeniul 
în care s-au comis cele mai grave erori, apelându-
se la numeroase acte de radiere a unor nume, valori 
importante ce au fost înlocuite cu numele activiştilor 
culturali. În această manieră, s-a încercat o subordonare 
totală a literaturii, la fel ca oricare alt sector al 
vieţii sociale. Inevitabil, toate drumurile duceau la 
comandamentele puterii politice, ceea ce ne determină 
să credem că nu e deloc greşit să spunem că rezultatul 
fenomenului proletcultist a fost anticultura. „Puterea 
comunistă a debutat şi s-a consolidat pretutindeni printr-
un divorţ radical cu individul de valoare în general, dar 
mai cu seamă cu intelectualii.” (Niţescu, 1995:373). 
Mediocritatea socială a câştigat spaţiu şi gândirea docilă 
a fost încurajată. Se pare că una dintre cele mai mari 
frici ale regimului a fost teama de intelectuali, tradusă 
printr-o spaimă în faţa libertăţii conştiinţei. Raportul care 
s-a stabilit între societate şi partid este o problematică 
extrem de vastă şi de spinoasă, dar, aşa cum observa 
Niţescu, „în esenţă ea se reduce la grija partidului de a 
sfărâma necontenit formele cu fond şi de a institui forme 
fără fond, lipsite de un conţinut real, care ar trebui să 
corespundă ţelului suprem de stăpânire a maselor şi de 
consolidare a puterii.” (Niţescu, 1995:350)

Nicolae Breban spunea într-un eseu că „nimeni 
nu este atât de înţelept în lumea asta obosită încât să 
înţeleagă fără cuvinte” (Breban, 2000:15), aşadar, 
literatura, prin intermediul ideilor propagate cu ajutorul 
cuvintelor, este, alături de biserică şi de ţărănime, unul 
dintre stâlpii existenţei istorice româneşti. Într-adevăr, 
în România cei trei stâlpi trebuiau subordonaţi puterii, 
o frază din medievalitate traduce cu fidelitate situaţia 
dureros de reală din timpul regimului: „Totul trebuia să 
aparţină Domnului. Totul şi mai ales spiritul.” (Breban, 
2000:27)

Această închisoare a spiritului, a conştiinţei 
s-a acutizat în 1971, odată cu apariţia Tezelor din 
iulie. Întreaga lume literară a suferit o scindare. Unii 
au ales să susţină naţionalismul excesiv promovat de 
Nicolae Ceauşescu, iar alţii au avut curajul să refuze cu 
vehemenţă ideile literaturii de propagandă, menţinându-
şi independenţa în gândire, având astfel o atitudine 
extrem de incomodă în faţa autorităţilor. Adevărata elită 
a intelectualităţii româneşti s-a organizat în gruparea 
de la ,,România literară” care avea o poziţie puternică 
împotriva protocronismului iniţiat de Edgar Papu în 
revista Secolul 20. Plecând de la convingerea lui N. 
Ceauşescu că astfel îi va controla mai bine pe maeştrii 
cuvântului, a fost organizată USR (Uniunea Scriitorilor 
Români) care în timp s-a dovedit a fi o unealtă cu două 
tăişuri, deoarece această organizaţie era pe de o parte 
uşor de controlat, însă pe de altă parte constituia mediul 
propice de întâlnire a intelectualilor, a oamenilor cu 
spirit creator ce nu puteau fi subjugaţi cu uşurinţă de 
puterea regimului.

În deceniul şapte, odată cu diminuarea influenţei 
sovietice, a avut loc o relaxare a condiţiilor de producţie 
culturală, crescând şansele ca scrierile să ajungă la tipar 
fără existenţa unui control excesiv al puterii. „Odată 
cu anul ’64, deschiderea puşcăriilor stalinismului şi 
scandalul „hărţii economice”, putem considera închisă 
protocolar, era atât de originală în cultura română 
a proletcultismului.” (Breban, 2000:145) În mica 
colecţie a editurii ESPLA au apărut câteva titluri care 
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anunţau apariţia spiritului unei noi generaţii literare în 
care s-au strecurat şi talente neformate de propaganda 
comunistă, ci în afara ei. Cu toate acestea, în 1970 USR 
a reluat conflictul cu partidul care, prin Tezele din iulie 
1971, condamna liberalizarea excesivă din 1965. Sub 
influenţa partidului, cultura s-a transformat rapid dintr-
un instrument de elită într-unul de masă. USR a rezistat 
până în anul 1981, când în perioada 1-3 iulie a avut 
loc ultima Conferinţă Naţională a scriitorilor, regimul 
împiedicând din acel moment organizarea şi convocarea 
oricărei adunări a USR.

Cu siguranţă că tocmai această greutate de a 
scrie liber, alături de interdicţia de a publica, i-a inspirat 
pe autori şi i-a provocat să-şi organizeze şi să-şi scrie 
textele într-un mod diferit. Monica Spiridon a surprins 
foarte bine această reacţie a scriitorilor, în special a 
celor din generaţia optzeci, şi a precizat că „Presiunea 
conjuncturală, în special ideologică, din deceniile 
comuniste a dat la început filonului experimental 
o direcţie precisă şi o specializare funcţională. 
Subversiunea canoanelor formale a funcţionat ca tactică 
de diversiune şi de rezistenţă în faţa puterii.” (Spiridon, 
1998:11)

Carmen Muşat aduce şi ea în discuţie prezenţa 
a două canoane specifice perioadei comuniste: canonul 
oficial contaminat puternic de ideologia comunistă şi un 
contra-canon care e dovada că literatura sub comunism 
nu e reprezentată doar de pseudo-valori contaminate 
propagandistic.1 Spre deosebire de canonul oficial 
alcătuit dintr-o literatură realist-socialistă aparent 
mimetică, deoarece ilustra o realitate impregnată 
ideologic, literatura contra-canonică scrisă de generaţia 
’80 aducea cu sine un alt tip de realism, pentru că 
prozatorii acestei generaţii au resuscitat interesul 
pentru banalitatea cotidiană, cu riscul ca discursul lor 
să rămână, totuşi, logocentric. Prozatorii Şcolii de la 
Târgovişte şi optzeciştii sunt cei care construiesc în 
operele lor lumi alternative care restabilesc realitatea 
prin surprinderea vieţii de zi cu zi. „Generaţia ’80 apare 
pe fondul unei acute crize de realitate şi tocmai de aceea 
efortul acestor scriitori este unul de restabilire a datelor 
fundamentale ale existenţei concrete.” (Muşat, 1998:51)

Atât Crăciun, cât şi Nedelciu au simţit nevoia 
unei reîmprospătări a literaturii, prin trecerea de la o 
„Literatură a epuizării” la o „Literatură a înfloririi”, 
cum spunea romancierul american John Barthes. 
Proza practicată de cei doi este formată în jurul a două 
constante: pe de o parte, opera literară este văzută ca 
o cameră de luat vederi care caută captarea existenţei 
cotidiene, autentice, iar pe de altă parte, se are în vedere 
artificialitatea prozei şi a caracterului ei de convenţie 
literară. Putem observa cum artificialitatea şi naturaleţea 
trăiesc laolaltă în corpul literaturii la fel cum ficţiunea 
şi mimesis-ul se împletesc pentru a crea opera literară.

„Prozatorul anilor ’80 are la dispoziţie, asemenea 
unui profesionist din cine ştie ce branşă aflat în faţa 
panoului de comandă, o gamă largă de posibilităţi 
tehnice de rezolvare a situaţiei narative alese şi uzează 
de ele fără complexe şi fără ascunzişuri, lăsându-şi la 
vedere instrumentele. Rezultatul probează în acelaşi 
timp prospeţime şi complexitate a percepţiei, simplitate 
şi elaborare, «umilinţă» a transcrierii fidele şi «trufie» 
auctorială disimulată”. (Lefter, 2000:178). Acestea sunt 
coordonatele pe baza cărora literatura românească îşi 

dezvoltă structura proprie.
Gheorghe Crăciun şi Mircea Nedelciu sunt 

doi scriitori care reuşesc să opună realismului 
controlat de regimul totalitarist lumi alternative care 
construiesc realitatea de la banalitatea existenţei de 
zi cu zi. Literatura celor doi, deşi diferită, are câteva 
puncte comune, cum ar fi orientarea spre cotidian şi 
normalitatea vieţii, spre biografie şi experienţa directă 
a paginii. Existenţa reală şi nu cea utopică (promovată 
de regim) se circumstanţiază în paginile de literatură, iar 
centrul de greutate al discursului se mută de pe limbaj 
pe existenţa omului obişnuit. Literatura lor este puternic 
conectată la realitatea ceauşistă, politicul şi impactul 
acestuia asupra socialului este una din temele centrale ale 
scrierilor lor. În prozele celor doi are loc o transformare 
a marginalului în central, indivizii marginali, oamenii 
simpli, neadaptaţii au reuşit să ajungă protagonişti în 
operele lor.

O operă esenţială care suscită atenţia cititorului 
şi care marchează trecerea de la textualism la biografic, 
de la microrealism la simbolic şi de la aluzia subversivă 
la explicitul politic este Zodia scafandrului. Criticii 
sunt de părere că dacă acest roman ar fi fost terminat, 
ar fi putut fi un roman politic, un roman simbolic al 
existenţei în comunism, aşa cum este Pupa Russa al 
prietenului şi colegului Gheorghe Crăciun. Deschiderea 
către simbolic (pe care am văzut-o timid manifestată 
în celelalte opere, ex. zmeura-simbol al alienării), este 
vizibilă încă din titlu. Metafora „scafandrului” aduce 
cu sine două elemente noi, pe de o parte se evidenţiază 
tendinţa biografică a scrisului, care nu a fost niciodată 
atât de explicit formulată, iar pe de altă parte, face 
trimitere la ideea de profunzime şi de presiune care 
este determinată de irupţia bolii, care are o contribuţie 
importantă la naşterea noului roman.2 În mod cert, 
boala nu este singurul motor al acestui impuls de a 
scrie, presiunea socială, problemele „corpului social” 
îşi caută şi ele expresia în literatură. Roman realist şi 
totodată jurnal intim, Zodia scafandrului tratează tema 
opresiunii politico-sociale şi aduce în discuţie spaima 
de moarte. Planul autobiografic, paginile despre scriitor 
sunt relatate la persoana I şi a II-a, fiind urmate în paralel 
de povestea lui Diogene Sava, spusă la persoana a III-a. 
Cel de-al doilea plan epic al lui Diogene Sava este plin 
de substanţă şi de savoare. El ne introduce într-un întreg 
spaţiu dunărean, dimpreună cu galeria sa de personaje: 
Comuna Boroana, Fundulea, Moşia Sion, zisă şi La 
Cocoane. A se vedea evocarea „boierului” Matei 
Caragiale, pe când supraveghea baterea porumbului, 
disputându-se cu Costea Bratu, administratorul celeilalte 
părţi a moşiei (a surorii Maricăi Sion), sau figura lui 
Vasile Sava, tatăl lui Diogene, cel care îşi vânduse 
pământurile statului pentru a se sustrage colectivizării. 
Atent conturată este şi figura Naşei Diţa, femeie frumoasă 
şi aprigă, căsătorită cu boierul Licsandru Cair, care va 
face închisoare pentru propaganda legionară. Şi să nu-l 
uităm pe Zare Popescu, eroul din Zmeura de cîmpie, ce 
reapare aici, devenit coleg de serviciu cu Diogene, la 
MII (Marele Institut de Istorie) unde primul lucrează la 
Secţia O3 (unde sunt „rechinii protocronişti“), în vreme 
ce al doilea este la Secţia Antică G, institutul fiind condus 
de Popescu-Voineşti, autoproclamat profesor doctor. 
Modul superficial în care angajaţii institutului lucrează, 
nefiind preocupaţi de realitatea aşa-ziselor descoperiri 
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pe care ei le fac, reflectă o mică bucată realistă, în care 
e redată mimetic activitatea deformatoare şi aberantă 
de schimbare a cursului istoriei, dictate de conducător, 
alături de episoadele de spionaj extern al securiştilor, 
camuflate de excursiile „arheologice“, în Polonia de 
pildă, ale MII-ştilor. Viaţa în comunism este prezentată 
pe întreg parcursul romanului, observăm cum regimul a 
dus la o relaţie aberantă între oameni, aceştia îşi reneagă 
familia, producând mari suferinţe, în schimbul unor 
avantaje. Calitatea de securist pe care o are Alexandru 
Sava este mai importantă pentru acesta decât cea de 
frate atunci când îl întâlneşte pe Diogene. Imaginea 
comunismului este percepută (aşa cum ne îndeamnă 
încă de la început romanul) în profunzime. Între adevăr 
şi ficţiune graniţa devine tot mai subţire, mai nesigură. 
Personajul principal, Diogene, reuşeşte să capete o 
slujbă doar cu ajutorul fratelui său, colonel de securitate, 
care îi face rost de un livret militar. Scena încercării de 
a primi un pachet de la poştă este reprezentativă pentru 
starea omniprezentă de presiune a regimului. În acest 
roman, Nedelciu reuşeşte să surprindă, cu ajutorul unei 
scriituri noi, realitatea în care trăiau oamenii regimului 
ceauşişt, şi subliniază frustrările pe care oamenii le 
adună. Supapele de salvare a unor astfel de oameni, 
personaje, sunt puţine, ele sunt reprezentate fie de 
dezlănţuirea erotică (Diogene), fie de frâul liber oferit 
imaginaţiei (Zare, care încă încearcă să descifreze 
lumea cu ajutorul originilor cuvintelor).

În acest ultim roman, Mircea Nedelciu a 
văzut literatura ca un mijloc de a recupera viaţa şi 
ca o modalitate de salvare. Adina Diniţoiu spune în 
Observatorul cultural că „În chip de final, pentru 
celălalt plan, biografic, al cărţii, aş pune acest gest 
care exorcizează spaima proprie a scriitorului, frica de 
profunzime, frica de moarte. Gestul scrierii unui roman 
etic şi ironic, soteriologic şi nu de virtuozitate, gestul 
asumării literaturii ca viaţă şi ca salvare.”4 (Diniţoiu, 
2005:277) 

Mircea Nedelciu a avut ca obiect predilect 
al atenţiei sale actualitatea, realitatea cotidiană. Aşa 
cum spunea Petre Isachi, optzeciştii, aşadar şi Mircea 
Nedelciu, „sunt un termometru foarte sensibil la stările 
de spirit prezente şi produc o literatură din experienţa 
nemijlocită a vieţii zilnice.” (Isachi, 1997:436) Unul 
dintre scopurile literaturii nedelciene este „de a 
integra textul societăţii în cel literar, de a interveni în 
structurile lumii, pentru a evita manipularea din partea 
acestora.” (Isachi, 1997:436) Acest lucru explică lumea 
caleidoscopică, plină de muncitori, de intelectuali, 
navetişti, tineri noncomformişti, părinţi incapabili să 
comunice cu părinţii lor, o lume care face cu măiestrie 
concurenţă stării civile.5 Nedelciu e un autor care a 
cuprins în scenariile sale epice o lume nouă, o umanitate 
ieşită din vechile tipare ale literaturii.

Ultimul roman al lui Gheorghe Crăciun, Pupa 
russa, scris între 1994-2002, apărut în 2004 şi reeditat 
în 2007, a confirmat încă o dată locul de prim rang pe 
care autorul îl ocupă pe scena literaturii române. Titlul 
stârneşte numeroase interpretări, fiind o cheie a lecturii, 
ne anticipează diversitatea registrelor stilistice şi a 
dimensiunii narative şi tematice a cărţii.6 Romanul poate 
fi urmărit şi analizat, ţinând cont de cel puţin două mari 
dimensiuni, la suprafaţă poate fi văzut ca un roman cu 
o viziune realistă care are în centru personajul Leontina 

Guran a cărei transformare are loc sub auspiciile 
regimului comunist, în timp ce un număr de zece texte 
introduse cu măiestrie în marele text al romanului 
conturează istoria regimului totalitar de la naşterea sa 
până la revoluţia din 1989.

Urmărind cu atenţie traseul sinuos pe care 
îl parcurge Leontina, putem constata impactul 
dezumanizator pe care l-a avut comunismul asupra 
întregii sale vieţi. Leontina Guran, un copil de la 
ţară, născut şi crescut într-un sat de munte (un mediu 
izolat de toate influenţele nefaste, un mediu protector), 
studiază la un liceu din oraş, ajunge studentă în 
Bucureşti şi este transformată treptat într-o reală 
marionetă a partidului. Comunismul i-a marcat viaţa 
încă din copilărie, din momentul în care, alături de 
partenerii de joacă, a descoperit o paraşută care îi va 
aduce în final, ei şi familiei sale, dar mai ales tatălui, 
acuzaţia de spionaj ce va fi pedepsită prin arestarea 
capului familiei. Acest eveniment nefericit o privează 
pe Tina de iubirea şi de educaţia paternă, absenţe ce 
pot fi traduse ulterior ca tulburări de comportament, 
lipsa încrederii în sine şi poate chiar şi incapacitatea 
de a-şi construi propria familie. Reprezentative pentru 
controlul excesiv al aparatului de partid sunt scenele 
din incinta miliţiei, când Tina, Tuţi, Ghinea, Tăvică 
şi Sanda sunt interogaţi cu brutalitate de către Ioviţă. 
Imaginea tovarăşului e pretutindeni, fotografia sa e noua 
icoană pe care o găsim la loc de cinste pe toţi pereţii, 
„tovarăşul cu zâmbetul lui” nu a stat departe nici de 
universul copiilor, dimpotrivă e ca un dumnezeu care 
vede, află, ştie şi pedepseşte tot, acţionând pentru binele 
poporului.7 În timpul interogatoriului, Ioviţă le vorbeşte 
copiilor despre dezamăgirea pe care ei i-au provocat-o 
tovarăşului, ca şi când acesta ar fi fost în aceeaşi încăpere 
cu ei: „Ca să nu vă mai spun ce-o să zică tovarăşu, îl 
vedeţi nu?” (Crăciun, 2007:44) De parcă nu ar fi fost 
suficient interogatoriul lui Ioviţă, copiii se tem de felul 
în care o să-i privească ceilalţi, toţi cunoscuţii lor, care 
nu văd alt mod de manifestare, de vieţuire decât cel al 
obedienţei faţă de regim. „Toţi copiii din şcoală ştiau 
acum că ei sunt nişte copii răi cu care nu trebuie să 
vorbeşti şi că ei se ocupă cu spionii, adică fură, mint, 
îşi bat joc de oameni, scot limba la tabloul cu tovarăşul, 
înjură şi dau din picioare, sunt cei mai răi duşmani.” 
(Crăciun, 2007:92)

La fel ca Nedelciu, dar fără să-i rezerve atât de 
mult spaţiu, Gheorghe Crăciun surprinde noua clasă de 
oameni, cea a navetiştilor, a oamenilor strămutaţi de la 
ţară la oraş. „Era în prima clasă de liceu, făcea zilnic 
naveta cu trenul în orăşelul din apropierea satului ei 
(navetişti şi elevi navetişti! Ce lume teribil de nouă, de 
care ea se îmbăta ca de un drog)” (Crăciun, 2007:60) 
O lume nouă în care Leontina se lasă prinsă ca într-un 
vârtej, duce o viaţă dezordonată în internat, ceea ce o 
va face ulterior mai uşor de controlat de către regim. 
Ea a fost secretară UTC pe liceu şi în studenţie îşi 
continuă rolul de marionetă, de unealtă a regimului din 
teama de a nu fi exmatriculată în situaţia în care nu-şi va 
turna colegele, ca mai târziu să accepte diverse situaţii 
compromiţătoare tocmai pentru a-şi asigura o viaţă 
îndestulată. Căpitanul Paraschiv, un securist de 30 de 
ani, e cel care îi cerea să pună pe hârtie ce observa şi cu 
ajutorul acestuia ea a ajuns responsabilă cu probleme 
sportive în USCR. După terminarea facultăţii, în locul 

naraţiuni ale prezentului în societăţile post-totalitare



83

meseriei de profesor de sport, a preferat să rămână 
membră de partid, instructor UTC, Leontina fiind 
astfel prinsă în vertijul unei lumi degradante. „Trăia şi 
se adapta. Intrase în politica lor de curve şi trebuia să 
devină şi ea o curvă.” (Crăciun, 2007:223) Frumuseţea 
i-a oferit accesul la o libertate iluzorie şi şansa de a se 
sustrage uneori rigorilor comuniste, iar modul în care 
Tina ajunge, dintr-o tânără activistă a UTC, un agent al 
Securităţii, relevă sistemul tentacular al regimului.

Imaginea sistemului comunist este redată 
cu ajutorul a două planuri, pe de o parte observăm 
transformarea Leontinei sub acţiunea dezumanizatoare 
a regimului într-o fiinţă golită de sens, de ideal, iar pe de 
altă parte, putem urmări pasajele scrise în limba de lemn, 
în care predomină suflul triumfalist al regimului. „Cele 
zece inserţii secvenţe de comunism frust prin grotescul 
limbii rigidizate în clişee verbale, ale unor realităţi ce le 
străbat, apar pe două coloane, în stilul apariţiei grafice 
a ziarelor comuniste ale epocii…” (Armăsar, 2012:155) 

Prima secvenţă are începutul unui basm care 
ne dezvăluie momentul când a luat naştere Republica 
Populară Română şi cei mai de temut duşmani ai 
acesteia, moşierimea, burghezimea şi fabricanţii care 
se pregăteau de luptă, în timp ce preaiubita şi mult 
glorificata clasă muncitoare „lua puterea şi o strângea 
la piept” (Crăciun, 2007:27) Clasa muncitoare era 
favorita puterii în detrimentul intelectualităţii, care 
reprezenta un adevărat pericol, deoarece era mult mai 
greu de controlat şi de manipulat. Lipsa libertăţii de 
exprimare este foarte clar surprinsă: „Ziarele produceau 
o lumină măreaţă şi bine controlată.” (Crăciun, 2007:28) 
Gheorghe Crăciun nu omite ocazia de a-l aminti pe 
oportunistul Sadoveanu „care avea puşcă nouă” şi de a-l 
cita în secvenţa a treia „Lumina vine de la Răsărit, copii, 
cum a spus marele nostru povestitor Mihail Sadoveanu.” 
(Crăciun, 2007:97) În cea de-a doua secvenţă, în aceeaşi 
tonalitate mitică, este prezentată armata sovietică, 
salvatoare a neamului, ca mai apoi într-un alt registru, 
pe un ton didactic, tancul sovietic să fie comparat cu 
porumbelul păcii. Această ironie a autorului trădează 
realitatea dureroasă din şcolile româneşti. Cea de-a 
patra secvenţă este constituită dintr-o listă în care 
sunt prezentate elemente de noutate aduse de către 
putere populaţiei flămânzite care putea beneficia 
acum de produse din import, reviste color, evenimente 
desfăşurate în casa de cultură şi produse din magazinele 
universale. E prezentată o listă întreagă de alimente, 
care indică falsa bunăstare a societăţii, completată în 
următoarea secvenţă de o serie de termeni tehnici şi 
maşinării (macarale, sonde, autocisterne), care ar trebui 
să evidenţieze puternica industrializare şi evoluţie a 
ţării. În continuare, autorul surprinde prin intermediul 
limbajului de lemn modul grotesc în care partidul realiza 
manipularea populaţiei, făcând apel la cuvinte mari, dar 
lipsite de sens în contextul respectiv, cum ar fi „progres”, 
„indestructibil”, „glorios”, „dăruire”, „neînvinsă”. Peste 
realitatea cenuşie, peste viaţa încătuşată, partidul aruncă 
zilnic mitologia cuvintelor. Aceeaşi idee a manipulării 
prin cuvânt e prezentată şi în următoarea secvenţă 
prin exemplificarea discursurilor lipsite de coerenţă 
a membrilor de partid. Aplauzele şi uralele puternice 
(„Aplauze şi urale prelungite, îndelungate, se scandează” 
(Crăciun, 2007:309)) trădează orbirea poporului care nu 
reuşeşte să vadă, dincolo de formă, atrocităţile produse 

de putere. Şi în următoarea secvenţă autorul surprinde 
cu măiestrie felul în care, prin cuvânt, toate mediile 
au fost contaminate ideologic, iar vieţile oamenilor 
au fost vidate de tot ce aveau mai intim, fiind cu toţii 
transformaţi în oameni cu „vieţi anonime”.8 Penultima 
secvenţă surprinde apropierea de sfârşit a regimului, 
autorul o readuce în prim plan pe protagonista Leontina, 
o fiinţă dezrădăcinată, fără coerenţă interioară, rătăcită şi 
zdruncinată de schimbările societăţii în care nu se poate 
regăsi. O atitudine care prevesteşte finalul.9 Ultima 
inserţie e alcătuită din nume şi cuvinte care alcătuiesc o 
hartă a copilăriei Leontinei Guran.

Deşi o radiografie a cotidianului României 
comuniste nu reprezintă singura miză a romanului, eu 
cred că această temă merită studiată, deoarece Leontina 
Guran poate fi văzută ca un exponent al victimelor unei 
ideologii, care relevă diverse vârste ale comunismului 
românesc, analiza minuţioasă a vieţii ei face din acest 
roman o cronică a vieţii sub comunism. „Fără îndoială 
că Pupa russa este, aşa cum s-a spus, şi o glorificare 
a vieţii, şi un roman de cunoaştere. Dar este, indirect, 
şi povestea necontrafăcută, simplă şi dureroasă, odioasă 
şi ruşinoasă a comunismului românesc.” (Teodoriuc, 
2012:151)

Regimul comunist a controlat şi a modelat 
viaţa, pe când adevărata realitate se lasă descoperită în 
literatură pe domeniul mai degrabă specific ficţiunii. Spre 
deosebire de modernitate, postmodernismul înseamnă 
întoarcere la literatură, asumarea istoriei şi renunţarea 
la obsesia noutăţii, restabilire a contactului direct cu 
obiectele realităţii. În acest sens, textul postmodern 
lasă în umbră întreaga tehnică a construcţiei operei de 
literatură şi aduce în prim plan mimesis-ul, amintindu-
ne de limitele acestuia. Nu putem cere literaturii 
postmoderne să se folosească de acel mimesis simplist, 
moştenit de la Aristotel, însă nici nu trebuie să negăm că 
literatura încă mai e un discurs prin intermediul căruia 
putem descoperi versiuni despre realitate. Literatura nu 
se poate crea fără a se raporta la realitate, reprezentarea 
nu poate fi evitată în totalitate, de aceea arta postmodernă 
fie e contaminată social sau politic, fie ne descrie 
cultura lumii postmoderne şi problemele individului 
care locuieşte şi participă prin individualitatea sa la 
configurarea caracterului fragmentar al acestei lumi. 
Literatura mimează, de fapt, tipul de realitate pe care 
omul postmodern o experimentează în fiecare zi.

Zodia scafandrului şi Pupa russa sunt două 
opere care ne arată că mimesis-ul, această noţiune 
antică, are puterea unei resurecţii cu rezultate nebănuite. 
Prin urmare, putem discuta despre două tipuri de 
reprezentare, în text sunt reprezentate viaţa şi trăiri 
ale autorilor sau ale personajelor, însă, parcă rupte 
din romanele balzaciene, numeroase episoade ajută la 
zugrăvirea unei societăţi a cărei orânduire este realizată 
de politicul totalitar.

Acest tip de literatură permite capturarea în text 
a opiniilor creatorilor de text, care nu se feresc să se lase 
descoperiţi de către cititori aşa cum sunt ei, dezveliţi de 
vălul atât de versatil al ficţiunii. Atât Mircea Nedelciu, 
cât şi Gheorghe Crăciun îşi lasă libertatea de a interveni 
în text ca persoane reale şi nu ca personaje, ori de câte 
ori ei simt nevoia. Aşa am putut afla, în calitate de cititor, 
că unul dintre resorturile realizării Zodiei scafandrului 
este acea „boală de gîlci” urmată de episoade de febră 
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provocate parcă de fiecare pagină scrisă10 şi despre 
transformările prin care trece autorul Gh. Crăciun atunci 
când lucrează la romanul său11. Fiind autori postmoderni, 
cei doi nu ezită să prezinte resorturile scriiturii şi modul 
în care aceasta ia fiinţă.

Leontina şi Diogene se lasă descoperiţi în text 
în cele mai mici detalii. Privind evoluţia lor, vom afla 
numeroase repere comune: ambii sunt copii de la ţară 
care ajung la oraş pentru a avea o viaţă diferită şi devin 
victime ale sistemului totalitar în care trăiesc. Imaginea 
tatălui este centrul copilăriei lor, dar şi principalul 
motiv de dezamăgire şi de descumpănire ulterioară, 
închisoarea făcută de tatăl Leontinei şi absenţa acestuia 
din viaţa fetei contribuie la dezechilibrul interior al 
acesteia, pe când lipsa de putere şi de bărbăţie pe care o 
vede Diogene în tatăl său rămas fără terenuri şi fără cai 
îl va determina pe tânăr să cadă într-o patimă similară 
cu cea a Leontinei, o viaţă sexuală haotică, lipsită de 
orice ar însemna moralitate, prin intermediul căreia 
ea îşi câştigă un trai îndestulat, iar el îşi demonstrează 
bărbăţia. Tina şi Dio devin două trofee erotice în cercul 
social în care trăiesc, viaţa lor sexuală fiind privată de 
sentimente şi de satisfacţii de alt ordin decât cel pur fizic. 
În restul timpului, ambii sunt angajaţi ai instituţiilor 
statului şi marionete ale regimului. Abia aici se poate 
întrezări o diferenţă, Leontina e o marionetă a puterii, la 
fel ca Diogene, a avansat cu ajutorul unui securist, dar 
a obţinut posturi din ce în ce mai înalte în aparatul de 
partid cu ajutorul sexualităţii ei, în timp ce tânărul Sava 
ajunge cercetător al institutului MII cu ajutorul fratelui 
său şi rămâne în funcţie 11 ani, fără ca regimul să-i mai 
permită evoluţia personală. Aşadar, fragmentele în care 
sunt descrise episoadele din viaţa personajelor permit 
cititorului apropierea de intimitatea protagoniştilor, 
aflăm spaimele acestora, dispreţul pe care îl au faţă de 
colegii de muncă (Leontina) sau faţă de femeile din 
viaţa sa (Diogene), neputinţa de a-şi găsi un echilibru 
interior şi de a-şi crea o familie (Leontina) sau dorinţa 
de a-şi crea o familie cu Renata Veturia (Diogene). Toate 
aceste aspecte sunt aduse la suprafaţa textului printr-o 
reprezentare, a intimităţii trăirilor şi evenimentelor 
din viaţa personajelor, care sunt reprezentative pentru 
tovarăşul şi tovarăşa regimului ceauşist.

Privite dintr-o altă perspectivă, cele două 
romane pot fi considerate adevărate radiografii ale vieţii 
sub comunism. Fresca societăţii comuniste apare în 
ambele opere cu ajutorul unei tehnici apropiate de cea 
întâlnită în romanele balzaciene. Urmărirea evoluţiei 
Leontinei de la vârsta copilăriei face din Pupa russa 
un bildungsroman a cărui miză a eşuat, deoarece, în 
final, eroina nu atinge succesul, dimpotrivă, moare şi 
scapă astfel dintr-o societate în care oricum nu-şi mai 
putea găsi liniştea. Perechea sa, Diogene constituie şi el 
subiectul unui bildungsroman de o amploare mai mică, 
cu un final deschis, sau poate neîncheiat, ştim doar că 
Diogene urma şi el să treacă peste un prag important al 
vieţii, căsătoria. Urmărite îndeaproape, destinele celor 
doi ne arată atrocităţile şi raporturile anormale pe care 
le-a impus regimul în viaţa lor.

Cartografierea vieţii sub comunism este 
prezentată deseori în mod direct şi asumat de către cei 
doi autori, uneori apelând la o fină ironie şi la un atent 
joc al măştilor şi al textelor. Mircea Nedelciu ne explică 
foarte clar titlul volumului său, spunând că este simbolic 

pentru „frigul societăţii comuniste”12, în vreme ce 
Gheorghe Crăciun fie lasă în seama Marelui Romancier 
să ne explice atrocitatea acestei lumi13, fie ne prezintă 
pseudo-realizările comunismului şi falsa bunăstare a 
societăţii în cele zece secvenţe inedite inserate în operă.

Comunismul a reuşit să distrugă realitatea, 
discursurile sale au adus în prim-plan o societate 
perfectă, utopică, o ficţiune politică. Cei doi prozatori, 
Mircea Nedelciu şi Gheorghe Crăciun au reuşit să 
îndepărteze acest văl al utopiei şi să introducă în proza lor 
acea realitate adevărată, apelând la resorturile mimesis-
ului văzut fie ca reprezentare a interiorului, a opiniilor, a 
celor mai ascunse gânduri, fie ca reprezentare explicită 
a adevărului, a realităţii dezbrăcate de mitologia 
comunistă. Zodia scafandrului şi Pupa russa sunt două 
romane valoroase, care aduc în faţă poveşti neliniare, 
duble perspective şi care ajută la reprezentarea (mai 
detaşată la Nedelciu şi mai implicată şi interiorizată la 
Crăciun) infernului lumii comuniste.

__________
Note:
 ,,un canon oficial, puternic ideologizat, perpetuat prin 

intermediul instituţiilor controlate de partid (…) care întreţine o 
dezarmantă confuzie a valorilor şi impune ierarhii contrafăcute, 
unde, alături de scriitori (valoroşi, dar cuminţi) şi opere autentice; 
apar şi nume şi titluri cel puţin mediocre şi există, pe de altă parte, 
un contra-canon, neoficial, preponderent cultural, susţinut de criticii 
proeminenţi dina nii ’80 şi difuzat prin revistele (studenţeşti, mai 
ales Echinox, Dialog , dar şi România literară) şi cenacluri literare 
(Cenaclul de luni, Junimea şi Universitas).’’(Muşat, 1998:19)

2 ,,Aveam să constat mai târziu că primele note pentru 
prezentul roman sunt contemporane cu primele semen ale bolii. Şi 
încă ceva cu totul ciudat: în afara unor tentative din adolescenţă, eu 
n-am ţinut nicioadată un jurnal; totuşi, în februarie 1988, în cinci 
zile diferite, pe un caiet fără linii am notat gândurile din care mai 
încolo voi reproduce fragmente.’’(Nedelciu, 2000:8)

3 ,,Aici se afla puternica şi periculoasa Secţie 0 (a 
protocroniştilor), care avea dreptul să publice temele de cercetare în 
orice organ de presă fără să ceară viza cenzurii şi care demonstra 
pe toate căile şi cu tot felul de argumente neobişnuite că românii 
dintotdeauna au fost primii în toate demeniile, de la inventarea roţii 
la descoperirea motorului cu reacţie.”(Nedelciu, 2000:53,54)

4 „Ironia mea asupra propriei boli, exprimată prin arhaismul 
«gîlci» e o figură de stil, iar figurile de stil, voiam să-i arat (cenzorului, 
n.m.), situează literatura mult deasupra puterilor pe care le avea el 
asupra corpului material al unei carţi sau boala asupra trupului meu“.
(Nedelciu, 2000:9)

5 Mircea Nedelciu continuă să sondeze în mediile migratoare 
şi să observe noile categorii umane apărute în societatea românească 
în ultimele două decenii: ţărani deveniţi navetişti, ghizi ONT., şoferi, 
brancardieri, moaşe, tineri care nu iau viaţa în serios, sau o iau dar 
viaţa nu vine în calea reveriilor lor, părinţi care nu se înţeleg cu 
copii, turişti care caută plăceri uşoare şi cumpăra obiecte kitsch…”( 
Simion, 1985:589)

6 ,,Imaginea păpuşilor ruseşti este, după cum sugerează şi 
titlul, imaginea cheie a romanului. Vocile narative, planurile spaţio-
temporale, experienţele Leontinei Guran, registrele stilistice şi o 
pluralitate de forme ale limbajului se întrepătrund pentru a forma un 
roman ameţitor şi provocator, un roman în care adevărurile umane 
intră unul înt-altul asemenea păpuşilor ruseşti.”( Ciovică, 2008:416)

7 ,,Aceeaşi fotografie o aveau şi în clasă, şi pe coridoare, 
şi în cancelarie, şi în cartea de română, aceeaşi fotografie trona şi 
deasupra raftului cu cuie, lacăte, cleşti, ciocane, potcoave, colaci 
de sârmă, pânze de bomfaier, şuruburi şi piroane din încăperea 
magazinului mixt al satului, şi deasupra raftului cu tescovină şi 
secărică de la bufet (…)” (Crăciun, 2007:41)

8 ,,Cuvântul PARTID intra în biserici şi cinematografe profana 
mormintele şi locurile de joacă rupea sinapsele memoriei colective se 
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aşternea ca un nisip invizibil peste farfuriile cu ciorbă muncitorească 
din cartiere cădea ca un insecticide infailibil în halbele cu bere ale 
uitării de sine se aşternea ca o peliculă de carbid peste şinele de 
tramvai ale vieţilor anonime.” (Crăciun, 2007:337)

9 ,,Da, nu-ţi convine, Piaţa Universităţii nu-I pentru tine. Acolo 
sunt oamenii decişi şi care ştiu ce vor, nu eşti de-a lor. Lor le curge 
prin vine setea de libertate, ei luptă pentru drepturi neviolate, nu mai 
vor comunism. Sunt un ist de curaj şi nouă istorie, oameni adevăraţi 
şi cu multă glagorie. Pe când tu, tanti Gu?...” ( Crăciun, 2007:374)

10 „Ce concluzie, alta decât o legătură direct între roman şi 
boală, poţi să tragic după cele cîteva luni de astfel ritmată experienţă?” 
(Nedelciu, 2000:134) 

11 Eşti singur şi ţi-e frică, n-ai reuşit să scrii nici un rând, eşti 
un bărbat matur şi caraghios.” (Crăciun, 2007:72)

12 ,,Pe scurt, mintea imaginează lumea scafandrului şi, 
instinctiv, visceral, corpul o refuză. Ar avea şi de ce, pentru că, de 
fapt, în spatele construcţiei subacvatice de tip Cousteau, mintea 
criptează adversităţile (răceala, gerul) întregii 

lumi în care trăiesc, frigul ăsta simbolic al societăţii comuniste 
din România anului 1989, iar corpul refuză în mod natural o astfel de 
exilare în <<Nord>>.”(Nedelciu, 2000:136)

13 ,,Căci lumea comunistă era o lume atroce, brutal, inumană, 
oribilă, demenţială, o jignire la adresa ideii de om. Vocea lui declara că 
în comunism nu există libertate, nu există lumină, nu există căldură, 
nu există gândire liberă, ziare libere, nici posibilitatea de a fugi. 
Vocea lui repeat că în comunism nu eistă decât dispreţul faţă de om, 
fanatismul ideologic, minciuna, aroganţa, prostia, Securitatea, Miliţia 
şi frica, foamea şi laşitatea celor care se lasă conduşi.”(Crăciun, 
2007:161, 162)

 Bibliografie:
Texte literare
1.Crăciun Gh. (2007): Pupa russa, Bucureşti, Ed. Art.
2. Mircea N. (2000): Zodia scafandrului, Bucureşti, Ed. 

Compania. 

Texte critice şi teoretice
1. Armăsar I.P.(2012): Vârstele comunismului în păpuşile 

Matrioşka în romanul Pupa russa de Gheorghe Crăciun, în: Bodiu 
A., Moarcăs G.,: Trupul şi litera. Explorări critice în biografia şi 
opera lui Gheorghe Crăciun, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă.

2. Breban N. (2000): Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, 
Bucureşti, Ed. Alfa

3. Isachi P. (1997): Anotimpurile romanului, Bacău, Ed. 
Plumb.

4. Lefter I.B. (2000): Postmodernism, Bucureşti, Ed. 
Paralela 45.

5. Muşat C. (1998): Perspective asupra romanului românesc 
postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Bucureşti, Ed. Paralela 45.

6. Niţescu M. (1995): Sub zodia proletcultismului Dialectica 
puterii, Bucureşti, Ed. Humanitas 

7. Simion E. (1989): Scriitorii români de azi, Vol IV, 
Bucureşti, Ed. Cartea Românească

8. Spiridon M., Lefter I.B., Crăciun Gh. (1998): Experimentul 
literar românesc postbelic, Bucureşti, Ed. Paralela 45.

9. Teodoriuc F.(2012): Femeia fără destin, în: Bodiu A., 
Moarcăs G.,: Trupul şi litera. Explorări critice în biografia şi opera 
lui Gheorghe Crăciun, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă.

Referinţe WEB
1. Ciovica L. Pupa russa sau jocul postmodern al 

feminităţii, în ,,Observatorul Cultural”, nr.416/27 martie 2008 
http://www.observatorcultural.ro/Pupa-russa-sau-jocul-postmodern-
al-feminitatii*articleID_19465-articles_details.html, accesat în 
28.08.2015

2. Diniţoiu A. Mircea Nedelciu în Zodia scafandrului, 
în ,,Observatorul Cultural’’, nr.277/iulie2005http://
www.observa to rcu l tu ra l . ro /Mircea-Nede lc iu - in -zod ia -
scafandrului*articleID_13547-articles_details.html , accesat în 
20.08.2015

Dorin POPESCU

Tulburări de recuperare a identităţii 
literare/culturale în Balcanii de Vest

Cuvinte-cheie: tulburări culturale, alterităţi 
culturale, limba bosniacă, literatura naţională, literatura 
post-iugoslavă

Conflictele interetnice generate de destrămarea 
Iugoslaviei au accelerat apariţia unor tulburări de identitate, 
inclusiv/prioritar de identitate culturală/literară, în marja 
reconfigurării profilurilor identitare ale popoarelor din 
Balcani. Tulburările respective (înţelegem aici prin tulburare 
o manifestare clinică pre-patologică / a-patologică a culturii, 
aflată între deformare, alteritate, precaritate şi anxietate) 
acoperă toate nivelurile reconfigurării mentalului public, în 
procese ce depăşesc, ca semnificaţie şi amplitudine, orice 
scenariu similar din oricare altă parte a lumii moderne. 
Principalele procese de reconfigurare a identităţii în acest 
spaţiu, generatoare de tulburări, deformări şi anxietăţi ale 
ethosului şi culturii acestuia, sunt alimentate/ întreţinute de 
demersurile tensionate de constituire a literaturilor naţionale 
(bosniacă, sârbă, croată) prin disjungere din fosta literatură 
iugoslavă, de eforturile de acreditare ştiinţifică şi politică a 
limbii (şi literaturii) bosniace, de tendinţele de configurare 
a unui mediu cultural propriu corespunzător tendinţei de 
autonomizare a culturii şi ethosului de tip bosniac etc. Aceste 
fenomene se produc însoţite de tensiuni greu de imaginat 
într-o lume unipolară sau monoetnică, ocupând atât centrul, 
cât şi periferia lumii culturale fost-iugoslave, pe întreg 
perimetrul acesteia şi în adâncime, generând mişcări de plăci 
tectonice de natură culturală specifice nu numai unei lumi 
post-conflict, dar şi uneia pre-conflict. 

Din observaţiile noastre preliminarii rezultă că 
pot fi sugerate trei tipologii de tulburări culturale şi de 
identitate care se produc în perioada culturii post-iugoslave, 
astfel: tulburări ale captivităţii (tulburări unidimensionale, 
dominate de eforturile limbii, literaturii şi culturii bosniace 
de a-şi decupa un profil propriu în raport prioritar cu limba, 
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literatura şi cultura sârbă), tulburări ale transferului (de tip 
bidimensional, care implică raporturi reciproce de transfer/ 
corelare/ permutare între două tipare culturale dominante, 
d.e. sârb vs croat, croat vs bosniac etc.) şi, respectiv, tulburări 
ale dezordinii (tulburări de tip tridimensional, spaţial, la 
care participă toate tiparele culturale coexistente în cultura 
regiunii). 

Întâlnirea tensionată şi multivalentă dintre aceste 
tipare culturale de tip etnicist se consumă maxim în Bosnia şi 
Herţegovina, teritoriu propice din punct de vedere al mixturii 
etnice şi culturale. Aici, în cultura multiformă a Bosniei şi 
Herţegovinei, se consumă atât tragismul existenţialist al 
culturii bosniace, care trăieşte tulburări de recuperare a 
identităţii literare/culturale proprii, cât şi diferite (alte) probe 
de identitate pe care şi le dau literatura şi cultura sârbă şi 
croată, care trăiesc tulburări de recuperare post-chirurgicale 
(după amputarea acestora de dimensiunea culturală specifică 
ethosului bosniac).

Tulburări ale captivităţii – cultura bosniacă în 
căutarea profilului propriu

După sute de ani de convieţuire tolerată în cadrul 
unui tipar cultural proteic pre-iugoslav, iugoslav şi chiar post-
iugoslav, exponenţii culturii bosniace au deschis, recent, pe 
toate fronturile, o ofensivă de recuperare a propriei identităţi, 
inclusiv/prioritar a ethosului propriu. Din punct de vedere 
politic, recuperarea propriei identităţi a fost privită de către 
exegeţi în termenii unei contrareacţii la stimulii agresivi ai 
unui mental colectiv regional de sorginte pan-sârbească ce 
nu mai (poate) produce toleranţă faţă de ethosul bosniaco-
musulman din Balcanii de Vest. 

În momentul de faţă, străduinţa culturii bosniace 
de a-şi găsi ieşirea din captivitate (din captivitatea unui 
tipar proteic care a nivelat/ambiguizat diferenţele specifice 
ale matricelor culturale naţionale componente) a deschis 
numeroase fronturi de lucru. 

Principalul teritoriu pe care se joacă miza unei 
identităţi omologate integrate a bosniacilor-musulmani din 
Balcanii de Vest (limbă, literatură, cultură, religie, ethos) pare 
a fi validarea/recunoaşterea internaţională a limbii bosniace, 
autonomă în raport cu variantele în uz / limbă sârbă, limbă 
croată, limbă sârbo-croată etc. 

 În prezent, autorităţile de stat din Bosnia şi 
Herţegovina / BiH admit existenţa separată a limbilor sârbă, 
croată şi bosniacă, iar instituţiile centrale operează în mod 
distinct cu aceste concepte, la toate nivelurile (politic, 
administrativ etc.). Din raţiuni prioritar politice, situaţia 
recunoaşterii limbii bosniace în entitatea sârbă a BiH, 
Republica Srpska, este radical diferită de cea existentă la 
nivel statal: Constituţia entităţii menţionează conceptul de 
limbă a poporului bosniac (art. 7 al Constituţiei Republicii 
Srpska), iar autorităţile sârbe de la Banja Luka operează 
exclusiv cu acest concept, refuzând să omologheze conceptul 
de limbă bosniacă drept variantă sinonimică a limbii 
poporului bosniac. 

Distribuţia adversativă a acestor poziţii politice 
se reflectă egal/similar în abordările forurilor academice/
ştiinţifice de la Belgrad şi, respectiv, Sarajevo. Institutul 
Limbii Sârbe al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte de la 
Belgrad (SANU), prin intermediul Comitetului său de 
standardizare a limbii, nu recunoaşte conceptul de limbă 
bosniacă, apreciind că nu există fundamente lingvistice sau 
legale pentru recunoaşterea acesteia, iar limba vorbită de 

etnicii bosniaci reprezintă un idiom al limbii sârbe, neavând 
structuri lingvistice autonome (genetice, structurale sau 
comunicaţionale) diferite de cele ale limbii sârbe (notă: 
poziţie publică exprimată de SANU în august 2015). 

Dimpotrivă, pentru Academia Bosniacă de Ştiinţe 
şi Arte (BANU), problema limbii poporului nostru nu este 
numai una de natură ştiinţifică, iar acţiunile de negare a 
limbii bosniace vizează negarea existenţei poporului bosniac. 
Poporul nostru îşi vorbeşte limba, limba bosniacă, de mai 
bine de 1.000 de ani, iar scrierea în limba bosniacă există 
deja de aproape 8 secole (notă: poziţie publică exprimată de 
BANU în septembrie 2015). 

În plan internaţional, disputa identităţii lingvistice a 
limbii bosniace nu este încă soluţionată. În timp ce factorii 
politici (d.e. Oficiul Înaltului Reprezentant al comunităţii 
internaţionale, care are ca sarcină prioritară implementarea 
Acordului de Pace de la Dayton, din 1995, a cărui semnare 
a pus capăt conflictului civil din 1992-1995 de pe teritoriul 
Bosniei) admit existenţa a 3 limbi în trunchiul lingvistic 
comun sârbo-croato-bosniac, respectiv limba sârbă, limba 
croată şi limba bosniacă, instituţiile internaţionale ştiinţifice 
evită abordarea directă a problemei autonomiei limbii 
bosniace, pentru a nu tensiona şi mai mult relaţiile interetnice 
din regiune. 

Tentativele de omologare a unei limbi proprii 
constituie tulburarea captivităţii de ordin zero (tulburare 
maximă din punct de vedere simbolic şi axiologic, dar şi 
funcţional), de soluţionarea căreia depind teme conexe, 
precum statuarea şi omologarea unei literaturi de limbă 
bosniacă (deci a unei literaturi bosniace), a unei culturi 
bosniace etc. Este greu de avansat un pronostic cu privire 
la şansele acestei tulburări zero de a-şi aronda un teritoriu 
propriu, de a-şi găsi terapiile de vindecare – deci, de succes. 
Certă este doar interdependenţa celor două criterii care pot 
postula existenţa limbii bosniace, atât în plan internaţional 
cât şi în Bosnia-Herţegovina: raţiunea politică şi argumentele 
ştiinţifice/lingvistice. O soluţie lingvistică separată de 
cea politică este utopică, iar una politică fără fundamente 
ştiinţifice – una inutilă, ba chiar periculoasă, întrucât poate 
transforma o tulburare identitară în pretext pentru dez-ordini 
ontologice. 

Tulburări ale transferului – între toleranţă şi 
nevroze

Mixtura etnico-religioasă a Balcanilor de Vest a 
generat în regim cvasipermanent, simultan, superbe lecţii 
de toleranţă şi nevroze. Câteodată un singur gram greşit în 
alchimia coabitării etnice, culturale şi lingvistice a popoarelor 
din Balcani a provocat războaie sau a cuminţit conflicte. Încă 
nu a fost brevetată reţeta de succes a Balcanilor de Vest, însă 
nici una a disoluţiei lor. 

Principala caracteristică a mentalului colectiv al 
Balcanilor de Vest este structura proteică, poliformică a 
culturii şi ethosului colectiv. Liniile de forţă ale acestei 
structuri proteice se întrepătrund, se îmbină, se combină 
după logici de întâlnire ezoterice. Părţile dezvoltă raporturi 
reciproce de transfer / corelare / permutare, fără şanse 
sigure de decelare a raţiunilor combinatorii. În acest areal 
de întâlnire conotativă, principalele tipuri de conexiuni ce 
se stabilesc între tiparele culturale şi mentale de bază ale 
Balcanilor de Vest (sârb, croat, bosniac) privesc transferul 
reciproc de dominante şi forme/expresii. Principalele tipare 
culturale au realizat deja, urmare a transferurilor reciproce, 
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vaste zone de intersecţie polimorfe, care nu mai corespund 
liniilor tradiţionale de demarcaţie (slavii convertiţi la islam 
au devenit bosniaci musulmani; croaţii musulmani, bosniacii 
catolici, croaţii ortodocşi etc. au creat forme culturale şi 
sociale heterogene, care multiplică ambiguitatea, deci 
anxietatea raporturilor reciproce etc.). 

În condiţiile în care logicile transferului nu mai 
susţin împreună armonia întregului, sub presiunea unor 
factori perturbatori, ele devin tulburări ale transferului, 
devenind purtătoare de anxietate şi dez-ordine. În această 
logică simbiotică de transfer, atât excesul (tendinţa unui tipar 
cultural de a-l anexa pe celălalt) cât şi lipsa (tendinţa unui tipar 
cultural de a se lăsa transferat, deci deposedat de identitate) 
pot cauza conflicte identitare. Din această perspectivă, nu 
numai conflictele din spaţiul fostei Iugoslavii, ulterioare 
destrămării ei, sunt relevante ca expresii ale tulburărilor 
transferului, dar şi diferite alte procese şi evoluţii culturalo-
politice de vizibilitate mai redusă, dar care mizează pe acelaşi 
gen rebel cauzator de conflicte: cauţionarea unor politici pan-
sârbe în regiune, islamizarea radicală, asumarea unui hiper-
proiect croat la nivelul întregii regiuni etc.

Tulburarea transferului de grad zero pare a fi, în 
această perspectivă, ethosul pan-sârbesc, responsabil pentru 
transferul unei proiecţii ontologice de sorginte şi structură 
sârbă la nivelul celorlalte dimensiuni de forţă ale spaţiului 
cultural al fostei Iugoslavii.

Tulburări ale dezordinii - tulburări de grad zero 
pentru spaţiul proteic vest-balcanic

În afara captivităţii şi transferului, spaţiul cultural şi 
identitar al Balcanilor de Vest dezvoltă mărci specifice ale 
alterităţii maxime - tulburări ale dezordinii (tulburări de 
tip tridimensional, spaţial, la care participă toate tiparele 
culturale coexistente în cultura identitară a regiunii). 

Spre deosebire de cele ale captivităţii (unde 
disoluţiile provocate integralităţii spaţiului cultural sunt 
liniare, unidimensionale) sau de cele ale transferului (care 
mizează pe degradări reciproce, bilaterale, bidimensionale), 
alterităţile şi anxietăţile provocate de tulburările dezordinii 
pot afecta funcţionarea pe ansamblu şi pe termen lung a 
întregului tipar cultural proteic. 

Tulburările dezordinii sunt în sine tulburări de grad 
zero, prin natură şi efecte. 

În evaluarea noastră, aceste tulburări ale dezordinii 
sunt responsabile atât pentru degradarea accentuată a 
spaţiului politico-administrativ iugoslav de la începutul 
anilor ’90, cât, mai ales, pentru disoluţia post-conflict a 
tiparului cultural proteic al spaţiului iugoslav. 

În momentul de faţă, această disoluţie se află în faza 
sa dinamică şi manifestă simptome simultane de amplitudine, 
precum tentativa mediului cultural bosniac de a-şi crea un 
decupaj cultural şi identitar propriu, tendinţa mediului cultural 
şi identitar sârb de a se recupera post-chirurgical (după 
amputarea acestuia de dimensiunea culturală şi identitară 
specifică ethosului bosniac şi a celui croat), dispoziţia 
reciprocă pentru reconfigurare a raporturilor manifestată 
de toate tiparele/dimensiunile culturale dominante ale celui 
proteic/integrat etc.

Terapii posibile 

Din perspectiva celor trei tipuri de tulburări culturale 
şi identitare pe care le trăieşte spaţiul cultural şi identitar de 

tip proteic al Balcanilor de Vest, este dificil de prognozat 
care sunt terapiile posibile pentru funcţionarea nesincopată 
şi sănătoasă a unui tipar proteic de acest gen. Alte tipare 
proteice din zona culturală europeană, cu tulburări specifice, 
diferite, în esenţă, de cele manifeste în Balcanii de Vest, par a 
fi găsit soluţii pentru tulburările identitare şi culturale proprii 
(spaţiul ceho-slovac, care a generat soluţii de fracturare 
fără amputări culturale semnificative) sau manifestă vagi 
tendinţe de rezolvare (cazul ethosului românesc, fracturat 
şi dihotomic, aflat în căutarea unor soluţii integratoare din 
punct de vedere identitar, cultural şi lingvistic). 

Identificarea unei soluţii terapeutice de natură 
identitară şi culturală pentru Balcanii de Vest întârzie atât 
din cauza abordărilor politice diferite ale actorilor implicaţi 
în gestionarea temelor identitare ale regiunii, cât, mai ales, 
din cauza nivelului critic de tulburare identitară atins aici. 
Deşi există o experienţă identitară pozitivă, care a permis 
supravieţuirea chiar exemplară a modelului proteic timp de 
câteva decenii, în cea de-a doua jumătate a veacului trecut 
(Iugoslavia), actanţii identitari din Balcanii de Vest par a 
nu mai fi dispuşi să acorde şanse modelului proteic, mizând 
pe fragmentaritate, discontinuitate şi separare/autonomie 
identitară, culturală (chiar teritorială). 

Din această perspectivă, derapajele, decupajele şi 
tulburările identitare din Balcanii de Vest trebuie să câştige 
în relevanţă, dincolo de soluţiile specifice regiunii şi pentru 
regiune, şi în planul identificării unor soluţii identitare pentru 
drama actuală a ethosului românesc, aflat în suferinţă şi criză 
pe cele două maluri ale Prutului. 

Opinia noastră este, în această perspectivă, că 
rezolvarea actualei dihotomii a ethosului românesc ar 
trebui să devină preocuparea majoră de ordin strategic a 
factorilor de decizie de la Bucureşti, indiferent de eforturile 
şi sacrificiile necesare pentru restaurarea ethosului, inclusiv 
cu luarea în calcul a experienţei şi tragice şi spectaculare a 
Balcanilor de Vest. 

Corina VOICU

Reconstituirea unei vechi tradiţii săseşti 
– „Fuga lolelor” din Agnita, judeţul Sibiu

Abstract:
The Agnita town brand passed, in the last ten 

years, from shoe making to Lole, the famous masked 
characters. Everything started in 2006, when a young 
Romanian teacher wanted to remake, for the sake of his 
pupils, the cheerful Saxon tradition of “Lola run” from the 
beginning of February. 

The re-enactment was a huge success in the town, 
so every year the number of participants grew and the 
“Lola Run” became an association (The Lola Guild) with 
almost 300 members. Even if the function of the masked 
characters – defending the guilds` crate when passing 
from one guild master to another – disappeared together 
with the guilds themselves, all the visible manifestations 
(costumes, actions, music, dancing, guilds` flags and 
crates) were carefully preserved as a memory of a glorious 
past. In the confusion of the post-communist Saxon flee, the 
town was eager to find a new identity, so the “Lola Run” 
fitted perfectly in this role of identity mark.
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a instrumentului provocator de zgomote puternice care, 
completând aspectul întunecat al măştii, le dă un aer de 
demoni dezlănţuiţi. 

Foto 1 – Parada lolelor, Agnita, 2015

Monotonia cromatică şi de ritm este ruptă de 
personajele-emblemă ale breslelor din Agnita de altădată, 
cum ar fi conducătorul de paradă şi cei doi îngeraşi protectori, 
care ar reprezenta breasla papucarilor, participanţi 
necostumaţi de carnaval. Conducătorul de paradă are 
o sabie, semn de autoritate supremă, cei trei purtând o 
cămaşă albă peste care sunt legate panglici albastre şi roşii. 
Latura spectaculară a paradei este asigurată de prezenţa 
cuplului urs-îmblânzitor de urşi (breasla blănarilor) sau 
momâie şi personaj călare pe un căluţ de lemn (breasla 
croitorilor) împreună cu cei doi Reifenschwinger (cei care 
învârt cercurile) reprezentanţi ai breslei dogarilor.

Paradoxul paradei lolelor este „plimbatul unei lăzi 
goale”, după cum mărturiseşte Hans Gottschling, unul 
dintre puţinii saşi rămaşi în Agnita. Până în 1990, când 
a fost ultima fuga a „lolelor săseşti”, Hans Gottsching a 
participat la paradă ca lolă, ca acum după reluarea obiceiului 
să fie purtător al lăzii breslelor – obiect simbolic care ar fi 
trebuit să înmagazineze obiectele cele mai valoroase ale 
comunităţii agnitene (secrete de breaslă, statute şi bani). 
Acum lada este complet goală, dar prin vechimea ei este ea 
însăşi o valoare. De fapt este un simbol identitar al locului, 
simpla sa existenţă demonstrează că Agnita a fost un loc în 
care se păstrau valori, o comunitate puternică în zonă.

Al doilea paradox ar fi faptul că lolele române cântă 
imnul saşilor transilvăneni Siebenbürgen, Land des Segens 
într-un mod solemn, cu fanfară, ca şi cum sub acoperirea 
măştilor chiar ei înşişi ar deveni saşi. O mai mare dovadă 
de preţuire şi recunoştinţă faţă de întemeietorii locului, 
acum risipiţi în Germania, nici nu ar putea exista.

Chiar dacă funcţia lolelor – de apărare a lăzii 
breslelor în momentul în care se făcea predarea sa de 
la vechiul staroste al meşterilor la cel nou ales în anul 
respectiv – a dispărut cu mai mult de o sută de ani în urmă, 
odată cu breslele, formele acestei sărbători a înmânării 
lăzii s-au conservat şi au primit un sens nou, de referinţă 
identitară pentru toţi locuitorii oraşului.

Denumirea de lolă este inventată de români, saşii 
spunând „Urzel”. Cuvântul german pare să vină de la 
denumirea zdrenţelor care acoperă costumul, dar există şi 

Originally, the ”Lola Run” was dedicated 
exclusively to the Saxon inhabitants of Agnita, and upon 
living the country, the majority of them took the costumes 
and the remaining guilds` symbolic objects with them. The 
recent re-enactment of the old custom, done at the beginning 
exclusively by the Romanians, remains controversial both 
in Saxon and Romanian comunities. But the tradition goes 
on, being performed beyond the town boundaries (in Sibiu, 
Bucharest and Germany) and the majority of the town 
dwellers are proud of their unique and original feast.

The Saxons that departed twenty years ago 
traumatized by the dark years of communism return in 
February in Agnita precisely for the „Lola Run”, and 
then, before the Catholic Lent begins in Germany, they 
make another similar run there, in their new homeland. 
Therefore, the ‚Lola Run” custom becomes a symbolic 
bridge that commects time and space.

Key words: identity, Saxon, carnival, guild, mask.

Agnita este orăşelul transilvănean aflat chiar în 
centrul României care, deşi atestat documentar de la 1280, 
şi-a păstrat dimensiunile modeste până azi. Spre deosebire 
de dimensiuni, identitatea locului a suferit cea mai mare 
schimbare în primii ani după 1989, când saşii prezenţi 
aici de aproape 800 de ani au plecat în majoritate aproape 
absolută în Germania.

Pentru a înţelege în ce context a apărut obiceiul 
„fugii lolelor” de după căderea comunismului, sunt necesare 
câteva precizări referitoare la istoria locului. Începând din 
Evul Mediu, oraşul se distinge prin multitudinea breslelor 
(în sec. al XVI-lea sunt atestate documentar zece bresle).
(1) Înainte de venirea comuniştilor la putere, aceste 
asociaţii meşteşugăreşti fiind deja dizolvate, existau mici 
făbricuţe (de piele şi încălţăminte, textile, spirt). Acestea 
au fost naţionalizate şi extinse, astfel încât se ajunge ca în 
1987 producţia industrială să ajungă la un miliard de lei, 
mai mult de jumătate din populaţie lucrând în fabrici. (2) 

Odată cu falimentul extins al fabricilor în perioada 
de după 1989 şi exodul etnicilor germani, comunitatea a 
trebuit să se reorienteze însă din toate punctele de vedere 
(economic, social şi cultural), iar „fuga lolelor” se înscrie 
într-o încercare de reaşezare a unei ordini culturale oarecum 
pierdute. 

Obiceiul acesta de factură carnavalească are dată 
fixă – conform tradiţiei trebuie să fie ţinut la trei săptămâni 
de la Epifanie (6 ianuarie), anul acesta fiind aleasă data de 1 
februarie. Conţinutul său este fix şi bine ştiut de participanţi 
– o paradă a mascaţilor, câteva numere spectaculoase în 
centrul oraşului, performate de unele personaje-cheie, toate 
acompaniate de fanfara locală, iar în final destrămarea 
paradei şi fuga haotică a măştilor pe străzile oraşului, în 
pocnituri de bici.

În primul rând, fuga lolelor din Agnita 
impresionează prin dimensiuni – anul acesta au fost 235 
de mascaţi participanţi, cu mic cu mare – tineri şi vârstnici, 
bărbaţi, femei şi copii. Fiind toţi îmbrăcaţi aproape identic 
– costumul cu fâşii negre (pantaloni şi tunică), şi masca 
pictată cu bordură de blană, prin care este imposibilă 
identificarea purtătorului, impactul asupra privitorului este 
cu atât mai mare. Alaiul este disciplinat şi aproape ermetic 
închis pe margini de bicele ţinute în mâini, care îi leagă pe 
participanţi într-un şir lung şi impenetrabil. Doar la sfârşitul 
paradei lolele pocnitoare din bici – bărbaţii adulţi – dau un 
aer de dezordine carnavalească prin rotirea ameninţătoare 
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legenda care spune că „Urzel” vine de la Ursula, o tânără 
săsoaică curajoasă care s-a îmbrăcat pentru prima dată 
în acest costum demonic şi a reuşit să alunge turcii care 
asediau cetatea. 

Cuvântul românesc lolă se pare că vine din săseşte şi 
ar însemna bâlbâit, cineva care vorbeşte cuvinte imposibil 
de înţeles.

Istoria lolelor începe cu breslele în cadrul cărora 
existau frăţiile calfelor. Acestea desemnau lolele dintre 
membrii lor – numai bărbaţi neînsuraţi – aceasta înainte de 
1911. Ei apărau lada în momentul trecerii sale, după cum 
am menţionat mai sus, iar la paradă puteau participa şi alte 
măşti carnavaleşti, oameni din afara breslelor. După paradă 
se făcea un bal la care erau invitate domnişoarele. (3) 

Prima descriere a fugii lolelor este din 1882, 
aparţine preotului de atunci din Agnita, Franz Friedrich 
Fronius, şi a fost publicată la Sibiu în „Korrespondenzblat 
des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde” (4) 

Din 1911 dispar urmele frăţiilor din bresle şi ajung 
să fugă şi bărbaţi de alte meserii sau din alte grupe de 
vârstă. Începe să se stabilească regula fugii în grupuri de 
prieteni (10-15 persoane) – Kränzchen. Aceste grupuri 
aveau, şi acest lucru se păstrează chiar şi azi, ataşate pe 
măşti nişte desene care demonstrau apartenenţa la grupul 
respectiv (de exemplu un urs, o clădire etc.).

Grupul respectiv fugea, după destrămarea paradei, 
la fiecare din membrii săi, unde beau câte un pahar de vin şi 
mâncau gogoşi. Prânzul se lua la o anumită familie dinainte 
desemnată, iar cina la alta. Azi, după cum mi-a mărturisit 
Hans Gottschling, grupurile sunt atât de mari (până la 30 
de oameni), iar casele au devenit atât de mici (unii au doar 
apartamente) încât oamenii preferă să se întâlnească la un 
restaurant şi să sărbătorească acolo.

Din 1911 până în 1941, lolele fug în fiecare 
an, apoi urmează o pauză lungă până în 1969. Odată cu 
parţiala relaxare a politicii autorităţilor comuniste, lolele 
se desfăşoară din nou pe străzile Agnitei până în 1990 când 
totul se termină din lipsă de saşi. 

Din 2006 însă, un învăţător român de limba 
germană, Bogdan Pătru, se hotărăşte să reînvie, împreună 
cu elevii săi, tradiţia săsească a lolelor. Având acest proiect, 
el se informează pentru a reproduce cât mai fidel forma 
tradiţiei (costumul, organizarea paradei, personajele 
principale şi acţiunile lor).

Rezultatul este un mare succes la care participă 
tot oraşul ca spectator. De atunci până azi, mişcarea 
a luat amploare, lolele s-au constituit oficial într-o 
organizaţie – breasla lolelor, cu statut juridic, iar costumul 
a fost înregistrat la OSIM pentru a fi ferit de degradare 
şi împrumuturi nedorite (după cum spun organizatorii – 
Bogdan Pătru şi Radu Curceanu).

Re-constituirea lolelor de către românii din Agnita 
a fost şi rămâne controversată. Saşii plecaţi în Germania 
din Agnita, şi care au dus tradiţia lolelor cu ei, iniţial n-au 
fost de acord ca românii să le preia obiceiul. Dar nu au avut 
nici cum să-i oprească, aşa că acum au ajuns să colaboreze 
şi să se invite reciproc la fugă, anul acesta agnitenii fugind 
în Sachsenheim şi Nürenberg. Saşii plecaţi în mare parte 
vin la începutul lui februarie înapoi pentru lole, ca apoi 
de Lăsata Secului catolic, odată cu toate manifestările 
fasching-ului german, să fugă şi acolo.

Iniţial nici mulţi dintre românii din comunitate n-au 
fost de acord cu lolele, replicând că există destule obiceiuri 
româneşti de practicat. Însă câştigul lolelor s-a datorat 

faptului că nici o sărbătoare nu prezenta mai cu succes 
oraşul, nimic nu era mai specific şi original.

Costumul de lolă este o îmbinare de trăsături 
antropomorfe şi zoomorfe, de caracteristici masculine şi 
feminine specific carnavaleşti. (foto 2)

Foto 2 – Mască de lolă

Toate măştile trebuie să arate la fel, creativitatea 
creatorului putându-se manifesta doar prin alegerea 
tipului de blană sau a faptului de a-i pune sau nu coarne 
sau urechi. Coada de cânepă este obligatorie, la fel şi 
numărul în piept, pentru a putea fi identificat în caz de 
necesitate, tălăngile legate la spate şi emblema grupului 
pe mască. Costumul este la fel de bine reglementat – 
tunică şi pantaloni de cânepă albă pe care sunt cusute 
fâşii negre, mănuşi şi batistă albe. Fiecare lolă are un bici 
şi o Quetsche – cleşte de lemn pentru gogoşi, în care le 
înfige şi le oferă publicului. Fiecare conducător de grup 
are şi o zornăitoare.

În aparenţă, fuga lolelor este o formă fără fond – 
ele păzesc plimbarea unei lăzi a unor bresle inexistente, 
fără nici un conţinut, care, de fapt, nu îşi schimbă 
deţinătorul (fiind deja obiect de muzeu). Este un obicei 
tradiţional săsesc organizat de români şi la care participă 
aproape exclusiv români. De fapt, este un fenomen viu 
care creşte în audienţă şi participare de la an la an şi 
care dă un sens identitar unei aşezări care, după plecarea 
masivă din 1990a saşilor, încearcă să înţeleagă din nou 
încotro se îndreaptă.

Note:
_________
1. Ion Şoneriu, Oraşul Agnita, caracterizare geografică, 

ed. Ministerului Învăţământului, 1969
2. Florina Grecu, Agnita. Mic îndreptar turistic, ed. Sport-

Turism, Bucureşti, 1988 
3.Horst Fabritius, Wer bist du?, Druckpartner Moser, 

Rheinbach, Bonn, 2008, p.30
4. Idem, p. 48.
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Dorin ŞTEFĂNESCU

Chipul de sub imagine

Restaurarea chipului din nimic (Dan 
Damaschin)

Un poem al pierderii chipului, prin alterarea 
asemănării, este Firul cu plumb de Dan Damaschin.1 
Cum e cu putinţă această pierdere de imagine, dacă nu 
prin întunecarea tuturor celor care sunt oglinzi ce reflectă 
sufletul? Dar nu despre obiecte ale naturii este vorba, nu 
de atestări ale exteriorităţii care – pierzându-şi definiţia 
ontică – privează conştiinţa de intenţionalitate. Ceea ce 
se umbreşte şi se ruinează e conştiinţa însăşi, în chiar 
esenţa manifestării: „O, grija de-a pururi adumbrindu-
ţi cugetul;/ de parcă ţi s-a dat în pază sufletul/ 
somnambulilor. A început ruina inimii/ clarvăzătorului”. 
Grija de lume şi de ceea ce are ea pieritor umbreşte 
cugetul, îi ecranează vederea, deturnându-i lucrarea.2 
Mai mult: cugetul moare în grija de moarte, laolaltă cu 
moartea imaginii; iar ceea ce nu se vede nu se poate 
păzi, aşa cum inima cade în ruina nevederii şi a nepăzirii. 
Destrămarea e cu atât mai gravă cu cât ea duce la 
eclipsarea luminii ce face posibilă vederea lăuntrică. A 
vedea cu inima, în cuprinsul cugetului curat, înseamnă a 
lăsa inima la vedere, drept singura imagine subzistentă, 
absorbită în Imaginea care îi dă fiinţă şi lumină. O redă 
esenţei care se dezvăluie3; or, acum, firea e desprinsă 
de esenţă, învăluită în grija nefirească a aparenţei. 
Ceea ce se vădea odată, în starea naturii înduhovnicite, 
printr-o vedere nepătată, clarvedere, conturează 
– contrapunctic – tabloul adamic al originarului, 
Imaginea asemănării fără fisură: „Firescul demult 
petrecut se/ vădeşte nepreţuit privilegiu:/ «Nepăsător 
stam dinaintea Timpului, la fel/ cu nenăscuţii (Cu 
adevărat fără vreun ajutor,/ dibuiai cărările îngerilor?), 
Cel-pururi-de-faţă/ mă făcea părtaş la înţelepciunea sa; 
astfel/ puteam prealesne întrezări Firul cu plumb, cel/ 
dinaintea zidirii, spre a pricepe întocmirea/ văzduhului, 
temeiurile abisului. Cu ochii/ nedespărţiţi de icoana 
desăvârşirii, eram un/ izbuc adăstând termenul propriei 
însufleţiri;/ învăpăieri, entuziasme se stârneau din 

nimic;/ într-un singur înţeles ţineam reunite toate/ 
noimele»”. Ceea ce se vede aici transpare prin ochii 
altuia posibil, prin vederea matutinală a celui cu totul 
altul. Nu coordonatele imaginare, difuze, ale unei scene 
utopice; vădirea este revelare prin răsturnare, Imaginea 
inversată a lumii lăsate în grija de sine. Nepăsarea nu 
e nepăzire, ci detaşare, starea de dinaintea curgerii şi a 
zidirii, desprindere a naturii de chiar începutul care nu 
e în timp. O stare a neivirii, a preapariţiei în care nimic 
nu are faţă decât Cel-pururi-de-faţă. E chipul cu care, in 
nuce, totul se aseamănă, se dă pe faţă, se împărtăşeşte 
fără să se împartă, întrezăreşte şi înţelege fără rest. 
Chipul acesta nu se arată în închipuire, iese din rama 
celor imaginabile. Intră în vedere nevăzut.4

Imaginea esenţială a Firului cu plumb dă cu 
adevărat măsura zidirii. Căci creaţia e prin excelenţă 
verticalitate, postulaţie dinamică, plăsmuire dreaptă. 
Aici imaginile se aliniază în funcţie de unicul reper care 
le „magnetizează”: icoana desăvârşirii, Imaginea fără 
imagine în care înaltul şi adâncul, văzduhul şi abisul 
îşi corespund.5 Este calea spiritului drept, a ochiului 
neabătut care nu are altă perspectivă decât cea deschisă 
în el de imaginea însufleţirii. În sufletul gol, nimic de 
văzut care să fie al sufletului; sufletul nu e prezent în 
imaginea de sine, dezertată, evacuată până la neantizare. 
Sufletul e în transparenţa însăşi, în izvorul nevăzut care 
îi dă fiinţa.6 Ceea ce apare la vedere – din inaparentul 
întemeierii – e doar izvorârea, văpaia suflării de duh, 
enthousiasmos-ul răpirii, locuirea în zeu, în nimicul din 
care toate se stârnesc. Toate încep, stau să apară, să se 
desfăşoare în firea Firului divin; toate în Unul, înfăşurate 
în acelaşi sens al facerii. Dar tabloul acesta vine de 
dincolo, din firescul petrecut demult, din netimpul 
slăvirii în slavă; acum – aici – elogiul „e uzurpat de când 
e în eclipsă/ divinul. Harfe în preajma îngheţului, când 
ţi se/ domoleşte entuziasmul şi e în scădere/ ardoarea-ţi. 
Apoteoze ce se surpă, când pentru/ totdeauna ţi-ai desprins 
văzul din lucoarea/ desăvârşirii”. Peisaj secularizat de 
nevedere, de grija nepăzirii sufletului. Văzul desprins de 
cele nevăzute cade în plasa vizibilului, vedere a fiinţei 
care şi-a uitat chipul adevărat.7 „Şi cum ar putea ajuta 
Firea să-şi/ reamintească propriul chip cel care a luat 
o/ înghiţitură din bucatele iadului?” Cum ar putea fiinţa 
să-şi redobândească propriul chip, să restaureze în sine 
asemănarea cu Cel fără de seamăn? „Tăria vrednică a 
împuternici magnetul ce/ te-a scăpat din strânsoare-
lipsă. De nicăieri/ licărirea Firului de plumb în stare să-
ţi/ destăinuie ce temelii trebuie să afli spre a te/ zidi la 
loc în urma cutremurelor fiinţei”. Dincolo de sugestia 
platoniciană a anamnesis-ului, zidirea la loc este cu 
putinţă. Stă în puterea fiinţei pentru că este chiar puterea 
sa de a fi, posibilul întoarcerii, al răsucirii şi al relegării 
(religare). Pe scurt, al convertirii, care înseamnă 
răsturnare, schimbarea postulaţiei, remagnetizare şi 
reorientare. Adică împuternicire; a fi în puterea fiinţei 
care îţi dă puterea de a fi, înfiinţarea sau naşterea din 
nou, de sus, nefiind doar ontofanie ci şi cratofanie. E 
împuternicit cel învestit cu putere, cel care are tăria de a 
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se pierde pentru a se regăsi; se arată cum poate, înainte 
de a fi. La fel cum, în izvorul nesecat, toate ţâşnesc 
stârnite din nimic, tot ex nihilo se redeschide vederea, 
adică de nicăieri. E însă un nicăieri al nimicului care 
face imagine, se dă în posibilul apariţiei. Nu o reapariţie 
a identicului, revederea aceluiaşi; regăsirea e înnoire, 
schimbare, manifestare a altuia din tine, apărut din 
nimic, de nicăieri. Restaurare prin remodelare. Zidire la 
loc, dar în fiinţa dislocată, evacuată, în golul sufletului 
locuit de Zeu, în Imaginea care stinge orice altă imagine, 
destăinuindu-şi lumina.8 Şi atunci, strălucirea aceasta nu 
e oare în stare doar în urma secularizării, în chiar miezul 
eclipsei divinului însuşi, pentru ca Firul să-şi pună din 
nou plumbul la temelia firii, în vederea celor spulberate 
şi rezidite?9

Chipul ascuns în lumină (Nicolae Ionel)

Cele trei secvenţe ale poemului [Am ajuns] 
de Nicolae Ionel10 înfăţişează tot atâtea ipostaze ale 
desăvârşirii chipului, ajungerea la starea de asemănare 
cu adevărul ce sălăşluieşte în suflet. Nu sunt etapele 
unui parcurs ascetic înspre un liman îndepărtat, ci 
întruchipări imaginale ale capătului, ale nevăzutului la 
care se ajunge cu începutul. 

Mai întâi, „am ajuns până-n adâncul sfinţiei/ până-n 
ultimu-adânc şi ultima noapte-a/ sfinţiei cu care/ în lume 
stau pulbere/ mână de negură/ risipire pe drumuri”. În 
ultimul adânc al străfundului în care imagine nu mai este, 
nu numai că orice reflectare a lumii vizibile e lăsată în 
urmă, dar nimic nu apare în felul de a fi al celor ce cresc 
în lumină. Sfinţenia e pustia, fără suprafaţă ori câmp al 
vizibilului. Pustia nu are faţă, nu arată decât ştergerea 
din vedere, adâncul coborâtor în noaptea fiinţei, reflux 
al categoriilor fiinţării, până la absorbţia în nefiinţă. Iar 
ultima noapte nu e cu adevărat pragul premergător al 
marii Zile a opta, limbul clar-obscur între părăsire şi 
accedere, întunecare şi iluminare?11 A fi în Ultimul – ca 
şi cum n-ai fi – înseamnă deja întrezărire a Primului, 
primultimitatea unei prezenţe de absenţă: un aproape-
deja-şi-nu-încă. De aceea, ajungerea până în adâncul 
sinelui implică premergerea,12 atingerea unui capăt viu, 
nu aşezarea, nu rămânerea în odihna ajungerii. Eşti 
preajma Non-Imaginii, în raza chipului Altuia răsărit în 
suflet. Nu se ajunge până aici decât trecând de sine, în 
uitarea de sine şi de lumea propriei imagini. În datele 
imediate ale lumii sensibile, ceea ce se vede nu este, iar 
ceea ce este nu se vede. Doar pulbere, negură şi risipire 
– non-imagini pe un ecran cernit. 

Apoi, „am atins cu sufletul meu de cenuşă/ şi 
scrum şi-ntuneric/ harul singur/ din ramuri de lamur/ 
desăvârşirea durerii/ în adorare până la moarte”. Dacă 
sufletul e numai cenuşă, scrum şi întuneric, el ajunge în 
starea nimicului fără rest, a golului predispus primirii 
altuia. Cum se poate el da altuia, potrivit acestei 
autodonaţii paradoxale? Pentru a da, se pune cu necesitate 
un obiect al donaţiei, ceva care să nu fie nimic. Dar 
sufletul nu dă nimic, el se dă pe sine ca nimic, ca nimic 

pentru sine, se dăruieşte evacuându-se din sine. Neant 
al fiinţei, el poate primi Fiinţa la sine, se oferă imaginii 
în care se săvârşeşte pentru a se putea desăvârşi. Intră 
în orizontul transcendental al unei potenţe imaginale. 
Poate acum să fie, în harul singur atins. Căci harul e 
imaginea Fondului nevăzut, a adâncului ajungerii; a-i 
atinge imaginea înseamnă a fi imaginea, care se arată în 
atingere, luminează pe fondul de scrum al sufletului. O 
imagine de fond, de fundal fără fund. În apariţia acestui 
dar sfinţitor, durerea se sublimează, devine adorare, iese 
din nimic şi se deschide totului. Se lămureşte în lumina 
celui ce o dăruieşte, adică în lamura adevărului, în 
quidditatea Celui ce este. 

În sfârşit, „am atins cu-o pustiire de/ aripi şi rugă/ 
aura bruma de aur/ a umbrei celui ce calcă/ pe rouă şi 
crini”. Ceea ce este atins acum nu poate fi Imaginea 
invizibilă a înălţimii, inegalabilul de neexperiat, al 
dumnezeirii ca inepuizabil.13 Dar aici a atinge nu 
înseamnă a poseda, a atesta prin proba simţurilor, a 
aduce lucrul la îndemâna vizibilului. Ceea ce e atins 
atinge, pustieşte şi suspendă; nu poate exista reducţie 
mai radicală decât aceea a lucrării divine, răvăşitoare 
până în adâncul ultim al sufletului. Iar atingerea aceasta 
este înălţare, ridicare fără egal la înălţimea inegalabilă. 
Pustiul nu poate fi străbătut decât în zborul rugăciunii; 
nu se intră în nevedere şi nu se iese la lumină decât 
trecând prin Non-Imaginea nimicului, în re-tragerea 
ascensională. Aici – acolo – totul se pierde din vedere, 
scapă în trecere; inaparentul se vădeşte în urmă, în 
aură şi-n brumă de aur. Imaginea acestei feţe întoarse 
e nimbul unei absenţe, umbra prezenţei nevăzute. Dacă 
ceea ce este trece în nevedere, aceasta pentru că nu se 
poate atinge decât în chipul sustras, în adâncul care îl 
ascunde în lumină. 

Cuvântul care deschide vederea (Ion Mureşan)

Arătarea semnică nu este o vorbire dezvăluitoare, 
dar nici întăinuirea absolută, ci aducerea la vedere a ceea 
ce trebuie văzut: revelare. În dublul ei sens de indicare 
şi de apariţie, arătarea trimite către ceea ce arată, 
înfăţişând vederii nu prezenţa de sine, ci sensul în care 
ceva este adus la prezenţă, calea pe care ceva vine şi se 
prezintă, sur-vine în întâmpinarea privirii. În esenţa ei, 
arătarea este adresare, desemnare şi destinare, donaţie 
şi semnificare. Semnul religios e întotdeauna arătător, 
adică purtător al unui mesaj de dincolo de el, şi păstrător 
al unui sens transcendent. El e arătare a insondabilului, 
a infinitului incomprehensibil şi nefigurabil. Dar în ceea 
ce se arată se revelează imaginea către care trimite.14 De 
aceea, radicalitatea şi exigenţa cuvântului religios nu se 
propun în primul rând ca noutate, ci ca alteritate; am 
spune că el este nou întrucât este altul, voce a Altuia 
care, adresându-se tuturor, se arată drept acel cu totul 
Altul a cărui diferenţă15 vibrează revelator în înţelegerea 
celui care îi mărturiseşte chemarea.

Cum lucrează cuvântul acesta ca imagine care 
îl expune în lumina mărturisirii, precum în poemul 
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Rugăciune de Ion Mureşan?16 Mărturisirea este invocare, 
nu a ceea ce este ci a ceea ce ar putea fi, e dat să fie, fără 
exigenţă ori necesitate, doar în posibilitatea cuvântului 
de a pune în vedere ceea ce el depune în rostire. Într-
adevăr, ceea ce se spune se vede, se vede întrucât se 
spune, conturează putinţa imaginii: „Luminează, 
Doamne, cu lumină/ trupul sub lumină adunat/ şarpe, 
rob la aur în ruină,/ întru văzul Tău, nelimitat!” Imaginea 
se pune şi se spune în vedere. Nu ea luminează, ci creşte 
în lumină; invocând-o, ea e deja lumina, limpezire 
a sensului, trup al cuvântului luminat. Dar trupul e 
întruchipare a sufletului, reflectare a acestuia în imagine, 
atunci când asemănarea modelează imaginea, o lucrează 
potrivit modelului. Trupul adunat sub lumină se ex-
pune în perspectiva esenţei sale, se mistuie ca trup al 
păcatului, se profilează la orizont. Se pune în supunere, 
în taina ascultării, în lumina în care el nu are ce arăta. 
Căci trupul adunat, chemat la mărturisirea altuia, e 
trupul concentrat, cristalizând imaginal în jurul purităţii. 
În această dis-poziţie revelatoare, el nu mai e inferiorul, 
şarpele ispitei subjugând materia. Nu e răul imemorial, 
mai vechi decât moartea. Trupul e robul nemanifestării, 
legat de ceea ce îl dezleagă. Esenţa lui nu e autonomia, 
manifestarea de sine, nici măcar în cuvântul care îi dă 
expresie, putere de formulare. Forma în care fiinţează 
acum e neformulabilă, atât de reculeasă în ceea ce o 
aspiră încât ea nu se poate spune decât în transcenderea 
de sine, în lumina care o dizolvă. Îşi desfigurează 
identitatea, luând figura asemănării cu alteritatea.17 E 
non-fenomen pentru că e non-manifestare, esenţă fără 
existenţă de sine. Devine trup nevăzut, inaparent, căci 
forma sa nu e trupească, a trupului însuşi; ea transpare 
în nelimitarea care o scoate din vedere, o supune şi o 
transpune în transparenţă. 

Dacă în lumina divină esenţa trupului îşi 
transcende manifestarea, cu atât mai mult sufletul îşi 
eclipsează imaginea proprie, se retrage în asemănarea cu 
altul: „Luminează, Doamne, cu-ntuneric/ ceasul zilei cel 
întunecat,/ sufletul închis în semnul sferic,/ întru văzul 
Tău, nelimitat!” A lumina cu întuneric pune condiţia 
developării apofatice, a negaţiei care de-naturează 
pentru a revela esenţa invizibilă a naturii. Revelare 
a perspectivei inverse, prin ricoşeu, descentrare şi 
răsturnare a categoriilor fiinţării. În ceasul întunecat al 
zilei, fiinţa îşi afirmă dezafirmarea, desfigurarea, fiinţă 
redusă la (im)posibila stare a emacierii, a imprezentării. 
Ceea ce ajunge la nevedere se află în întuneric, în 
contragerea absolută a vizibilului. Luminat cu întuneric, 
ceasul zilei nu este, timpul lumii se opreşte; apariţia 
se voalează, căci ceea ce apare în lume, ca fiinţă a 
lumii, trebuie să dispară, să transpară în lumina care îl 
întunecă. Dispare în nedeterminare, trece prin ceea ce 
nu este, prin nedefinibilul nelimitării.18 Pus în paranteza 
neafirmării, sufletul se neagă în ceea ce este, se goleşte 
de propria lumină, îşi împropriază non-imaginea. 
Închis, în semnul sferic al determinaţiilor, el încă se 
vede, are o fiinţă care îşi interpune imaginea de sine ca 
ecran vizibil ce obturează transcendenţa invizibilului. 

Sfera care îl închide e semnul care îl semnifică drept 
prezenţă ce îşi luminează orizontul. Orizontul acesta 
trebuie întunecat, pus în lumina eclipsei, laolaltă cu 
prezenţa care se odihneşte în el. Se cere arătat pentru a fi 
desfiinţat, mărturisit pentru a fi devoalat.19 Dezapropriat 
de semnul autosemnificării, sufletul îşi pierde nu doar 
imaginea ci şi vederea. El nu se mai vede pe sine, în 
sfera vizibilului în care se închide; e semnul arătător 
spre altul care îl deschide. Doar alteritatea infinitului îl 
arată deschis, asemănător nu cu ceea ce el este, ci cu 
ceea ce (încă) nu este. În lumina Non-Imaginii divine, 
sufletul se întunecă, iese din sine pentru a intra într-
Altul. Altul în a cărui vedere el se vede altul, abandon 
pur, pururi absenţă.20 

E de la sine înţeles că rostirea poetică luminată de 
Cuvântul divin nu mai cuvântează decât în (ne)cuprinsul 
acestui Deschis iluminator: „Luminează, Doamne, 
luminează,/ smulge-mi carnea negrului păcat,/ Groapă 
oarbă în cuvânt mi-aşează,/ întru văzul Tău, nelimitat”. 
Ceea ce spune cuvântul nu are ce arăta şi semnifica, dar 
ceea ce i se arată – în invocarea Altuia – este ca atare, 
se deschide ca apariţie orbitoare, strălucitoare. Lumina 
nu spune nimic, nu se spune pe sine ca prezenţă în fiinţa 
noului cuvânt; ea luminează propria semnificare, dând 
sens rostirii care o primeşte la sine. Dar pentru a lumina 
în adevăr precum lumina nestinsă a Celui ce este Lumină, 
cuvântului îi e dat să străbată trei încercări. Prima e 
smulgerea din natura păcatului aducător de moarte, care 
e chiar condiţia umană: lepădare de carnalitatea supusă 
putrezirii, despuiere de tot ceea ce – în finitudine – 
înseamnă fenomenalitate a timpului. A doua e golirea 
rostirii înseşi, evacuarea de semnele prin care lumea 
se arată în evanescenţa ei deconcertantă, în trecerea 
derizorie a aparenţei prin vizibilul tuturor celor ce sunt şi 
nu sunt. Or lumina nu pune în vedere sensul slab al unei 
lumi pe care cuvântul să-l poată rosti prin reflectare ori 
reprezentare. Cuvântul nu doar că descoperă în sine un 
adânc pe care simpla denotaţie îl trece cu vederea, dar el 
e orb oricărui spectacol reprezentat în textura destrămată 
a lumii. „Groapa oarbă” din cuvânt e imaginea vacuităţii 
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rostirii de dinaintea rostitului, nespusul – adânc grăitor 
! – al nevederii şi al nonmanifestării. Căci ce ar putea 
să vadă şi să spună cuvântul descărnat, destrupat (de 
vedere şi de cuvântare) ca de veşmântul sclipitor 
al celor trecătoare? A treia şi ultima încercare le 
împlineşte pe cele anterioare, recapitulându-le printr-o 
revenire superioară (parousiacă) la ceea ce le-a făcut cu 
putinţă, cuprinzându-le în acolada unei singure mişcări: 
vederea nelimitată. Acum cuvântul – smuls din materia 
discursivităţii, golit de rostirea ce-şi egalează rostitul, 
căzut în binecuvântarea propriei orbiri – vorbeşte în 
numele luminii, vede nelimitat. Cuvânt care nu mai 
poate fi închis, căci despovărat, imponderabil, absorbit 
de darul noii vederi, el rămâne veşnic deschis precum 
ochiul în care coboară văzul lui Dumnezeu.

_______
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Iulian BOLDEA

     
Gramatica fiinţării

  Critic şi teoretician remarcabil al literaturii 
române postbelice, Ion Pop revine în forţă în spaţiul 
poeziei, cu excelenta carte Casa scărilor (Editura 
Cartea Românească, 2015). Poemele din acest volum 
îşi joacă miza între reflexivitate şi autoreflexivitate, 
între energiile demitizării şi efluviile unei melancolii 
vaporoase, în filigranul căreia sentimentul agonal 
descinde deopotrivă din ironie şi spirit polemic, din 
reveriile livreşti la fel de bine ca şi din contexte rafinate, 
desfoliate parodic de o privire suprasaturată de cultură 
poetică. De cert interes sunt cuvintele, definitorii, ale 
autorului despre propria poezie, în care sunt delimitate 
toposurile, fantasmele şi obsesiile eului, tensiunea între 
convenţie şi trăire, între Bibliotecă şi Viaţă ce defineşte 
lirismul lui Ion Pop: „Am sentimentul, recitindu-mă, 
că poezia mea a fost mereu obsedată, în jumătatea de 
secol de când o pun pe hârtie, de tensiunea dintre scris 
şi trăit, dintre Bibliotecă, spaţiu de lectură a altora, şi 
întoarcerea spre propriile întrebări şi nelinişti, abia 
atenuate de un scepticism fundamental şi de o precar 
salvatoare contemplaţie melancolică. Viaţa intră în 
dialog cu textele şi tot mai mult cu imediatul realităţilor 
agresive. Afirmându-se cu dificultate şi nesiguranţă, 
printre convenţii, formule, mituri, prinsă între spaima 
risipirii de sine şi căutarea unor geometrii necontenit 
primejduite; dar şi, invers, speriată de încremenirile 
mutilante ori ucigaşe şi căutând măcar provizorii 
soluţii de eliberare. Competiţia adesea dramatică dintre 
biologie şi filologie, dintre biografie şi bibliografie, 
dintre realul brut şi figurile lui imaginare mi se pare 
că rămâne vie şi astăzi, sub semnul aceleiaşi «elegii 
în ofensivă» . Până una-alta, trăind, citind şi murind, 
scriem.” 

Poezia lui Ion Pop poate fi foarte bine citită 
prin prisma unor texte cu aură programatică, cu rol 
de ars poetica (Casa scărilor, Mâna ruptă şi Am citit 
atâtea parabole). În poemul ce dă titlul volumului, 
avem de a face cu o lecţie de dicţiune autoreflexivă şi 
de demnitate. Poetul sancţionează „vremurile noastre 

atât de nevrednice”, în care domină superficialitatea, 
pragmatismul, refuzul deschiderii spre metafizic, 
reiterând, dostoievskian, postulatul cu vibraţii utopice 
al frumuseţii „care, totuşi,/ oricât de târziu,/ va salva 
lumea”: „şi, iarăşi, în virtutea/ unei tot mai bătrâneşti 
inerţii,/ mi-am reluat discursul, poate/ încurajat acum 
şi de întuneric,/ reamintindu-mi cum alunecaseră ei, 
ucenicii,/ cam neglijenţi peste suprafeţe,/ închipuindu-
şi că pipăitul, că mirosul, că gustul/ au de-acum 
supremaţia universală,/ şi dându-le, din contra, drept 
exemple/ modesta şi harnica albină,/ lăudată de 
mine într-un poem cu faguri şi litere,/ apoi discreta, 
mişcătoarea metafizică a furnicilor/ ce trudesc încă, 
inconştiente,/ la turnurile lor Babel/ («căci, să ştiţi de 
la mine, nu se poate ca poezia/ să nu se deschidă, cât 
de cât,/ spre o pâlpâietoare, mică aură/ metafizică»)”. 
Lecţia de lirică modernă cuprinde idei definitorii, 
de la repudierea biografismului inert, a cotidianului 
dezafectat, până la resemantizarea limbajului 
curent, a corelaţiilor simbolic-imaginative, precum 
corespondenţa sugestivă între vârsta de acum şi cea 
a copilăriei, simbolizată de figura Scării („un fel de 
Ionuc Scărarul, –/ copil, urcam pe fuşteii de lemn/ 
spre gura podului, către zumzete/ aurii de viespi, – se-
mprăştia o lumină-n muzici/ cum pot auzi doar sfinţii/ 
când îşi ascultă aureolele, –/ ori către podul şurii, 
înspre miresme de fân,/ aproape dormind,/ cu mii de 
greieri în mine…”).

De încărcătură simbolică densă este şi poemul 
Mâna ruptă, în care detaliul biografic este transmutat 
în plan simbolic, figuraţia cotidianului având mereu 
postura unui palimpsest în străfundurile căruia se 
regăsesc deschideri ideatice ample, răsfrângeri ale 
imaginarului, semnificaţii ale dialecticii scris-durere, 
ale poeziei percepută ca traumă, fractură, revelaţie a 
suferinţei, fără de care deschiderea „către Universal” 
pare imposibilă: „învăţând, dacă nu ştiam,/ că scrisul 
e şi durere./ Cum să nu profiţi, dacă tot ţi-ai frânt 
mâna/ alunecând, bătrânel ridicol, pe o zăpadă/ de 
numai doi centimetri,/ să scrii un demn poem, chiar 
cu mâna stângă?// Cineva poate zice: lasă mâna/ 
aşa ruptă, fără metafore, este/ mult mai concretă, 
mai adevărată, –/ dar noi, ăştia, credem că, totuşi,/ o 
accidentală fractură e cam prozaică şi măruntă –/ am 
vrea să întindem mâna, fie şi ruptă,/ către Universal”. 
Spaţiu al unor convergenţe metafizice subtextuale, cu 
detentă simbolică, dar şi cu frazare blajin-ironică şi 
autoironică, poemele induc sugestia unei arheologii 
esenţiale a fiinţei, a unei rescrieri revelatoare, prin care 
„mâna stângă” e garanţia unei percepţii mult mai acute 
a realului, a vocilor trecutului, sau a promisiunilor 
imaginarului.

Am citit atâtea parabole prelungeşte 
semnificaţiile artei poetice către o dinamică a reacţiei 
la adresa degradărilor socialului şi, implicit, la adresa 
declinului intelectual al lumii recente, înclinate 
mai degrabă spre banal şi accesoriu, spre concretul 
imund, spre risipirea în detalii inerte, nesemnificative, 
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decât spre valorile morale sau estetice autentice, ce 
legitimează propensiunea poeziei către metafizic, 
garanţie a atracţiei irezistibile a supralumescului. 
Într-o astfel de contextualizare mizerabilistă, poetul 
este un „Iov părăsit, împuţit sub soare,/ răzuindu-şi zi 
după zi rănile,/ ca să dea de triunghi şi de obelisc”, 
ce refuză, în numele unei esenţiale transcendenţe, 
poezia tautologică, cea care „tot spune lucrurilor pe 
nume”, repudiind interjecţia sau onomatopeea, care 
trimit lirismul spre nonsens şi anulare de sine: „De 
când poezia tot spune lucrurilor pe nume,/ pentru 
ca nu cumva sensul să obosească/ până la capătul 
versului,/ de când chirurgii şi-au scos mănuşile/ şi-ţi 
umblă de-a dreptul prin măruntaie,/ de când interjecţia 
şi onomatopeea/ au devenit desuete eufemisme/ pentru 
scrâşnet şi urlete,/ iar «noi muncim, nu gândim»,/ 
poate că singurul lucru cu-adevărat/ cinstit şi în pas 
cu vremea poetică/ ar fi să ieşim în stradă şi noi, ăştia,/ 
pentru o ultimă, definitivă manifestaţie,/ şi să strigăm 
din rărunchi: «Jos cu noi!»”. 
 Discursul autoreflexiv se contaminează, 
însă, în aceste versuri dense, concentrate, de sensurile 
agonicului, de semantica tragică a presimţirii finitudinii, 
într-o frazare fermă, simplă, de mare naturaleţe, în care 
deschiderea spre transcendenţă, spre metamorfozele 
inerte ale nimicului sau spre paleativele speranţei sunt, 
în fond, alibiuri ale neantului atotstăpânitor, pe care 
poezia îl amână sau eufemizează. Polemică, ironică, 
elegiacă, melancolică, insurgentă sau consolatoare, 
poezia lui Ion Pop se impune, cum zice Sanda Cordoş, 
prin „simplitatea expresiei şi profunzimea experienţei 
existenţiale”. Punerea în abis a perspectivelor 
temporalităţii, a implicaţiilor metafizice, a agonicului 
expune poemele lui Ion Pop unui joc al perspectivelor 
multiple, în care vocile se întretaie, medierile se 
refuză, timpul şi ieşirea din timp sunt ipoteze de egală 
plauzibilitate, frumuseţea e mântuire şi detaşare, iar 
poemul se transformă într-un „reportaj” al disputei 
necontenite dintre văzut şi nevăzut. Revelatoare este, 
în sensul acestei dialectici a implicării şi detaşării, 
secţiunea Degetul lui Bach, în care se reunesc, într-o 

ecuaţie antinomică, revelaţiile traumei şi muzica, 
supliciul de fiecare zi şi beneficiile armoniilor supreme 
- topos major al întregii cărţi. În poemul Un moment 
de slăbiciune e transcrisă ambiguitatea viaţă/ destin, 
biografie/ operă, reprezentată în ton neutral, în notaţie 
simplă, dezimplicată: „Odată, totuşi, după ce-şi 
îngropase/ încă un copil, cred că al şaptelea,/ s-a aşezat 
lângă mama îndurerată/ şi i-a citit din Luther, care-şi 
pierduse/ şi el o fiică, şi vorbise lângă sicriul ei,/ fericit, 
cu gândul la Înviere,/ însă mâhnit foarte-n adâncul 
lui;/ apoi, dintr-o scrisoare-a aceluiaşi/ către un prieten 
intim/ în care cutezase să spună că/ «nici moartea lui 
Isus Cristos/ nu poate să ne aline suferinţa».// A fost, 
desigur,/ doar un moment de slăbiciune, -/ mai erau 
Lecţii de dat,/ de scris Cantate şi Oratorii,/ de compus 
Partite şi Fugi,/ mai era de răspuns/ datoriilor de 
serviciu.” 

Una dintre piesele de rezistenţă ale cărţii, 
Tocmai lucram, e o exhibare premeditată a livrescului, 
a „măştii” culturale, în care avatarul biologic e 
metaforizat, îşi asumă retorica  ambiguităţii - între 
incizia în carnal şi insertul textual: „Tocmai lucram la o 
ediţie critică din Urmuz/ când am fost spintecat pentru 
a cincea oară -/ mai lipsea - mi s-a spus - un petec/ 
la sacul cu intestine. / Peste trei ore, a început şi în 
mine/ Marea Simplificare,/ doi vestiţi croitori în halate 
verzi/ au tot forfecat o piele demodată/ probabil ca să 
nu se vadă petecul cu pricina,/ apoi m-au încredinţat, 
se pare,/ unei calfe cu mult mai puţin îndemânatice, -/ 
îmi dau seama acum, judecând/ discutabila estetică a 
cusăturii./ Pesemne, atunci când se scorojeşte rama,/ 
are şi pânza voie să se destrame./ M-am trezit însă şi 
cu un fel de ţevi/ altoite în vreo trei locuri/ şi tot atâtea 
pungi pentru lichide aurii şi roşii,- / ar trebui să am un 
soi de mândrie,-mi spuneam,/ ca de Bărăgan irigat./ 
Fiind acum «compus din»,/ ca bizarii eroi urmuzieni,/ 
mi-e mai degrabă ruşine,/ chiar foarte ruşine,/ când ies 
din nou în zăpadă şi ger,/ aşa de murdar, cu atâtea linii/ 
deplasate, cu sângele meu abia închegat/ ajuns un fel 
de jeg/ al fostelor geometrii.” „Ocoluri metaforice”, 
„zumzet al conotaţiilor”, „autenticitate”, sunt termeni 
ce revin obsesiv, după cum adierile neantului nu sunt 
mai puţin prezente, în proiecţii impregnate de livresc, 
de cultură, de metamorfozele unor palimpseste ironic-
suave: „Să stai în soare, să stai/ până ţi se evaporă/ 
chiar şi numele.// Să stai în ploaie,/ să stai, până ce/ ca 
o piatră spălat,/ să ţi se spele şi numele.// Să te îngropi 
într-un dicţionar/ până ce putrezeşte/ şi dicţionarul şi 
numele.” 

Iluminate de urgenţele, vulnerabilităţile şi 
armoniile unei lumi ce nu încetează să îşi ascundă 
sensurile ultime, versurile lui Ion Pop au, dincolo de 
alcătuirea lor de impecabilă naturaleţe, de frazarea 
simplă şi suplă, profunzimea tulburătoare a adevărului 
vibrant şi frumuseţea destinsă a unei convieţuiri 
depline cu tainele existenţei şi cu propriile adâncuri, 
absorbite în complicata gramatică a finţării. 
 

lecturi
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contratolle

1
Stră-străbunicul străbunicului
străbunicului străbunicului meu
era vânător şi braconier.
Tot ce vă spun e pe baza documentului
găsit de mine şi descifrat cu greu,
păstrat într-o casetă de fier
într-un colţ de cămară
şi scris în trei limbi străine
şi latina vulgară.
Era vânător ziceam, toată săptămâna,
şase zile-n total,
în afară de duminică, atunci bracona,
duminica nefiind voie oficial.
Legea era drastică atunci la-nceput de ţară.

8
Voi sări peste şirul de generaţii,
nu că nu ar fi fost importante,
ba, în câteva situaţii,
fiind chiar deosebit de relevante,
dar în curând am vârsta cristică
şi e cazul să vă vorbesc 
într-o limbă cât mai poetică
despre mine, despre cum reuşesc
să fiu spectator
la acest circ domestic numit literatură.
Ştie orice cititor 
de poezie că m-am născut în Bucureşti
şi că, pe măsură
ce creşteam, aveam insomnii fireşti
de atâta lectură.
Am debutat în 2003 în volum,
şi aşa cum este pentru Komartini normal,
şi atunci, şi acum,
am luat imediat Premiul Naţional.

9
În vinele mele curge atâta poezie încât
generaţiei două mii şi chiar două mii patruzeci,
o să-i stau indubitabil în gât,
datorită nenumăratelor drumuri şi poteci
pe care le-am deschis în poezie,
e drept că şi datorită, mi s-a zis,
felului meu de-a scrie,
că multe încurcături am deschis.

10
Dacă asta înseamnă să fii poet,
atunci sunt poet şi
până la urmă, în funcţie de buget,
şi din asta se poate trăi!

în lectura lui Lucian PERŢA


