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Prefaţă. Comunismul sub lentila studenţilor 

 

1984. Ultima generaţie a comunismului românesc este un volum colectiv de studii 

culturale şi texte biografice alcătuit de studenţii Facultăţii de Litere din Bucureşti, împreună 

cu bursieri străini Erasmus şi studenţi de la alte facultăţi ale Universităţii Bucureşti. Cei mai 

mulţi dintre autori, studenţi în anii terminali şi viitori masteranzi ai Literelor sau Filosofiei 
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bucureştene, reprezintă deja nişte nume cunoscute în presa culturală autohtonă, fiind 

redactori, deţinători de rubrici, colaboratori permanenţi sau responsabili de P.R. ai unor 

reviste de valoare şi impact naţional, ca România literară, Observator cultural, Contrafort, 

aLtitudini sau Noua literatură. Alţi colaboratori ai volumului sînt studenţi străini, buni 

cunoscători ai limbii române, interesaţi să-şi exprime opiniile despre un fenomen pe care nu 

l-au experimentat, dar ale cărui efecte de ricoşeu politic şi cultural le-au resimţit fie în 

România tranziţiei, fie în alte spaţii geografice sud-est-europene. Deschis şi flexibil, 

domeniul de expertiză al autorilor acoperă discipline ca literatura, filosofia şi ştiinţele 

politice şi cuprinde arii diverse de interes academic: critică literară, istorie culturală, teorie 

literară, studii politice.  

Ideea alcătuirii volumului 1984. Ultima generaţie a comunismului românesc, al cărui 

titlu aminteşte deopotrivă de distopia lui Orwell şi de anul naşterii majorităţii autorilor, a 

rezultat din interesul deosebit al studenţilor pentru un curs opţional desfăşurat în cadrul 

Facultăţii de Litere bucureştene: Literatură şi ideologie comunistă. Prezenţi în număr masiv 

la orele acestuia (peste 150 de participanţi, de la 7 facultăţi diferite: Litere, Limbi Străine, 

Istorie, Filosofie, Teologie ortodoxă, Teologie catolică, Teologie baptistă), studenţii mi-au 

propus să găsim formula adecvată pentru a-şi expune argumentat propria perspectivă 

asupra comunismului românesc, dincolo de graniţele pedagogice ale cursului. Aşa a apărut 

proiectul „1984”, o carte de studii culturale îmbinînd cercetarea academică aplicată, pe 

teme de interes literar şi eseismul liber, pe teme de interes antropologic sau biografist. 

1984... rămîne, aşadar, un volum conceput de studenţi şi realizat de aceştia, cu talent şi 

metodă, pe mai multe voci şi direcţii de analiză critică.  

Volumul este structurat în trei secţiuni, urmărind, mai întîi, Analiza biografică, apoi 

Critica literară şi, în final, Analiza de artă, învăţămînt, societate şi religie. Toate cele trei 

secţiuni caută să familiarizeze publicul, cu precădere cel universitar, căruia 1984... îi este 

dedicat, cu punctul de vedere al "ultimei generaţii a comunismului românesc" asupra 

principalului fenomen care a marcat istoria politică şi culturală a României anilor 1944-1989. 

Tonul autorilor, racordul critic la obiectul de studiu, metodele de analiză utilizate diferă de 

la caz la caz şi de la o secţiune la alta.  

Secţiunea biografistă reciclează amintiri personale sau familiale pe tonalităţi ironice, 

jucat-nostalgice sau pur şi simplu "furioase" (în sensul furiei existenţiale tematizate de mai 



7 
 

vechii scriitorii din grupul Angry Young Men). Păstrate în memoria copilului sau în cea 

parentală, amintirile devin principalul filtru de realitate pe care autorii volumului îl interpun 

între aspiraţiile vîrstei şi privaţiunile universului comunist. Compotul de ananas, 

"buburuzele" din Piaţa Moghioroş sau meciurile de fotbal de la Campionatul Mondial, prinse 

cu antene-pirat de la vecinii bulgari, ajung suporturi esenţiale pentru gîndirea magică 

freudiană, modalităţi vitale de reîncărcare afectivă a copilului de 5 ani, surprins de perioada 

cea mai dură a comunismului ceauşist. Pe jumătate comice, pe jumătate tragice, anecdotele 

copilăriei se acumulează în aceeaşi proporţie cu spiritul lucid de observaţie care le 

evaluează, exercitat din perspectivă matură. Uneori, reflexele comuniste depăşesc graniţa 

anului 1989, iar analiza biografistă întreprinsă de autori pendulează dinspre trecutul 

ceauşist spre prezentul de tranziţie, urmărind traumele pe care sistemul le-a perpetuat în 

lumea adultă post-decembristă. Şi într-un caz, şi în celălalt, "generaţia 1984" rămîne ultima 

generaţie "de frontieră", surprinsă de două sisteme politice, două evoluţii economice, două 

mentalităţi culturale diametral opuse şi conflictuale.  

Partea de critică literară a volumului caută să lămurească mecanismele de adaptare 

ale scriitorului român la contractul politic de utilitate culturală şi profesională propus de 

autorităţile comuniste. Concesiile etice, modelele individuale de protecţie estetică (în 

principal, stilistica aluziei şi a parabolei literare), replierile ideologice sau strategiile de 

poziţionarea biografiei şi a operei în cîmpul canonului politic (oficial) sînt principalele ţinte 

culturale vizate în analiză. Bine şi echilibrat  întreţinute de o argumentaţie critică, istorică şi 

teoretică, studiile de caz pe scriitori ca Tudor Arghezi, Alexandru Ivasiuc, Constantin Ţoiu sau 

Ion Druţă depăşesc graniţele comunismului românesc şi oferă o imagine coerentă a modului 

universal în care o ideologie totalitară poate influenţa nociv cariera unui scriitor.  

Secţiunea ultimă, de analiză de artă, învăţămînt, societate şi religie încearcă să 

traseze cîteva perspective interdisciplinare şi transculturale, urmărind efectele de ricoşeu 

ale ideologiei comuniste asupra unor zone doar aparent ferite de suflul contaminării 

politice: religia, arta fotografică, educaţia şcolară. Exemplul politic al fostei Cehoslovacii, 

recuperarea memoriei fotografice a distrugerii trecutului în "epoca de aur", derapajele 

didactice ale învăţămîntului românesc stalinist sau rezistenţa spirituală a mişcării Rugul 

Aprins în condiţii de maxime abuzuri comuniste sînt doar cîteva din punctele de interes 

analitic asupra cărora autorii volumului îşi focalizează atenţia.  
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Conceput ca un volum de studii culturale deschis oricăror dezbateri universitare (şi 

nu numai), 1984. Ultima generaţie a comunismului românesc poate fi considerat şi un util 

auxiliar didactic pentru studenţii diferitelor facultăţi de profil, interesaţi de istoria politică şi 

culturală a perioadei 1944-1989. Valoarea ştiinţifică a cărţii este dublată de cea 

documentară (aşa-numita valeur de temoignage, în terminologia teoreticienilor literari), iar 

fişele de autor din finalul cărţii, jucate în stiluri şi strategii de expunere diverse, de la 

mimarea şabloanelor CV-urilor comuniste la proclamarea frondei anti-sistemice, întăresc 

imaginea bio-bibliografică a unei generaţii care îşi spune răspicat şi competent punctul de 

vedere în chestiunea comunismului românesc.  

Ion MANOLESCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea 1: Analiză biografică  
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Pentru că era de tăiat un porc şi o scroafă, Ion a zis că urmează să-i tăiem pe 

Nicolae şi Elena 

(Bogdan Boureanu) 

 

I. Cognitio  

La liceu i-am bătut pe colegii mei la "cea mai veche amintire" la ora de biologie: doi 

ani jumate. După aceea chiar am putut constata că destul de puţini colegi de generaţie au 

amintiri atît de ample şi de clare legate de perioada dintre trei şi şase ani. Profesorul 

Avarvarei mi-a spus atunci că accidentele fizice declanşează memoria de timpuriu. La doi ani 

şi jumatate eu m-am opărit la picior cu laptele dintr-un ceaun abia scos de pe plită şi pus pe 

podea de bunică-mea. L-am călcat pe coadă sau pe margine pur şi simplu, am căzut şi 

conţinutul s-a scurs pe picior. Bunică-mea m-a dus în grajd şi mi-a pus bălegar. Am stat la 
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spital aproximativ două săptămîni.  

Amintirile de faţă acoperă aproximativ trei ani: sînt născut în Piatra-Neamţ în 1984, 

februarie, deci cam 1987-1989. Mă amintesc ca pe un copil interiorizat, cu o oarecare 

distanţă faţă de propriile-i reacţii: de exemplu, atunci cînd un băiat mai mare dădea cu un 

bulgăre în mine, începeam să plîng. Iară să mă doară, printr-un fel de presiune socială, prin 

statutul pe care îl aveam (de copil mic), fără să simt nici un fel de impostură: plînsul era un 

atribut al statutului meu, pe care îl puteam utiliza cînd doream, nu neapărat pentru a obţine 

ceva. (De exemplu, o fată mi-a povestit că a început să plîngă atunci cînd tatăl său o bătea 

pe sora sa geamănă; la prima bătaie pe care a luat-o soră-mea de la ai mei, am început să 

plîng, surprinzîndu-i pe ai mei, care nu mă ştiuseră atît de predispus la empatie pîna atunci). 

Mă amintesc ca absent, ca martor pur, mai mult flegmatic decît melancolic, timid cu 

necunoscuţii, cu o îndrăzneală exagerată faţă de cunoscuţii de care îmi plăcea şi care mi-au 

arătat bunăvoinţă la un moment dat.  

 

II. Familie, apartament, vecini, Piatra-Neamţ  

 

Stăteam în cartierul Mărăţei, pe Aleea Plaiului, într-un apartament de două camere 

cu sora mea, Diana şi părinţii, Niculina şi Vasile. Amîndoi lucrau la "Reconstrucţia" (Pergodur 

Piatra-Neamţ), fabrică de celuloză şi hîrtie de pe malul Bistriţei, nu departe de unde 

locuiam. Taică-meu era lăcătuş mecanic (ceea ce mi se părea mare lucru, avînd în vedere 

jucătorul de fotbal) şi maică-mea laborantă. Dormeam toţi patru într-un pat cu adevărat 

mare. Cînd ai mei mă puneau pe mine şi pe sora mea (cu patru ani mai mare decît mine), 

pentru motive pe care nu le înţelegeam, să dormim în sufragerie, ne speriam unul pe altul 

jucînd "schelet" (între feţele noastre se crea un culoar întunecat din palmele noastre făcute 

căuş, ea - eu: "unu" - "schelet!", "doi" - "schelet", "trei" - "schelet"... la zece soră-mea se 

strîmba cît putea de înfricoşător). 

Ai mei nu se fereau de noi cînd se certau, jignindu-se şi chiar înjurîndu-se (cu o 

oarecare decenţă ţărănească, cruci şi dumnezei, fără cuvinte cu "p"; mama era din Cracăul-

Negru, com. Crăcăuani şi tata din Boţeşti, com. Girov - unde m-am opărit eu, ambele din 

judeţul Neamţ, la distanţă mare unul de altul, dar unite magic de pîrîul Cracău, care le 

străbătea pe amîndouă). Maică-mea utiliza adesea argumentul şcolirii superioare (făcuse 

profesionala la Bacău şi liceul de chimie la seral; taică-meu doar profesionala): "Nu ţi-e 
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ruşine, ordinaru1e, am cinşpe ani de şcoală!". Aveam un oarecare discernămînt şi ştiam să 

nu iau în serios toate cuvintele grele dintre ei, dar, pînă la urmă după vîrsta de 7-8 ani, au 

încetat de tot relaţiile de afectivitate patentă (adică rară jenă fizică) dintre mine şi părinţi şi 

chiar dintre mine şi soră-mea cu care vroiam să mă căsătoresc cînd aveam trei-patru ani. În 

discuţiile părinţilor mei se regăseau următoarele personaje: Sferdinschi, Ignat, Lina Bostan, 

Andoreanu, dna Gaşpar, Cărbunaru, Fănică, Gaftea, Coca, Geta Sauciuc, dna Petcu, oameni 

despre care îmi făceam tot felul de imagini năstrusnice pornind de la rezonanţa numelui.  

Maică-mea avea opt fraţi şi surori, taică-meu un frate şi o soră, deci aveam o 

grămadă de veri şi verişoare. Preferam familia lui taică-meu şi dintre toţi îl preferam pe 

Ovidiu, văr cu nouă ani mai mare decît mine. Pe Ovidiu îl dădea afară din casă bunică-mea 

cu un lemn de pus în sobă iar el intra inapoi prin geamul din ultima cameră. Dar nu vreau să 

vorbesc despre el fiindcă e posibil să introduc şi amintiri postdecembriste. Amintirile din 

oraş sînt mai clare temporal pentru mine dintr-un motiv simplu: imediat după revoluţie m-

am mutat de pe Aleea Plaiului pe Bulevardul Traian, deci loclizarea temporală e ajutată de 

localizarea spaţială.  

Dintre vecini, mă duceam adesea la Frăsîna (probabil Frosina), asistentă medicală 

trecută de 50 de ani şi la fiul său Adrian (înspre 30 de ani) de care maicămea îmi spunea să 

mă feresc fiindcă e nebun. Eu nu o credeam, dar avea într-adevăr probleme cu capul. Odată 

a venit pe la noi, chemat de maică-mea să o ajute pe sorămea la matematică (era sau fusese 

prof de mate, am impresia). La un moment dat, s-a dus la baie pentru treabă mică. Eu mă 

jucam pe hol, el a lăsat uşa de la baie deschisă. După ce a terminat, s-a întors la mine fără să 

şi-o fi băgat în pantaloni: "Bogdan, ia de-aici!" şi s-a bătut de trei ori cu palma peste puţă. 

Nici atunci nu am crezut-o pe maică-mea, care probabil era în bucătărie, dar nici nu cred că 

i-am spus. Nu mi s-a părut chiar normal ce a făcut Adrian, dar cred că pînă la urmă am inclus 

gestul în categoria glumelor inocente legate de cuc pe care le făcea tata ("Da ce ai tu 

acolo?", "Da’ tu mai ai cuc?"). În sinea mea ştiam totuşi că glumele se fac doar cu sexele 

copiilor, dar în fond nu m-a deranjat. Imaginea pe care o aveam despre Adrian era mai mult 

influenţată de discuţiile pe care le avea cu doamna Gabi de la doi, cînd, ca să-i explice mai 

bine, îmi cerea bărcuţa cu care mă jucam şi trăgea pe ea nişte linii imaginare cu degetul 

(deci îl vedeam serios şi deştept). Gabi stătea sub noi (era mama Ionelei şi a Ramonei). Ea şi 

maică-mea erau etern prezente în bucătărie aşa că se strigau una pe alta şi vorbeau între ele 

de la geam. La Frăsîna aveam: un câine de pluş mare cît mine, pachetele de Carpaţi ale lui 
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Adrian (tata îşi lua numai cîte unul-două) cu care construiam blocuri şi clădiri, pixuri şi foi şi 

tot ce-mi aduceam de-acasă.  

În afara cartierului nu ieşeam decît cu părinţii (în împrejurimile blocului puteam ieşi 

doar cu soră-mea de pe la patru ani în sus). Mă duceam la rude: Ion şi Emilia (în 

Dărmăneşti), Dan şi Mariana (lîngă stadion, care e la poalele Cîrlomanului şi nu ale Pietricicăi 

cum se spune la Fotbal minut cu minut), Vasile şi Olguţa etc, la film (două cinematografe: 

Pietricica şi Panoramic) sau la plimbare în genere. Dintre cele patru dealuri (Pietricica, Cozla, 

Bahrin şi Cîrlomanu), între care se desfăşoară oraşul, preferam Cozla fiindcă acolo mergeam 

la Gospodina, un fel de terasărestaurant la care se putea urca pe şosea, dar noi luam 

întotdeauna calea scurtă prin pădure. La cinema am văzut: Imperiul contraatacă, Cavalerii 

teutoni, O floare şi doi grădinari, Pisicile aristocrate, filme de lung metraj cu Stan şi Bran, 

Tarzan şi altele.  

 

III. Spatele blocului, căminul, grădiniţa;  

 

Prietenii Dianei erau următorii: Alina, Mariana, Camelia, Monica, Ionela, Ramona, 

Silviu, Marian, Claudiu, Silvia, Duşmanul etern era Ghineţ. Pe la cinci ani mă despărţeam de 

grupul soră-mii cînd vroiam şi mă duceam la scrînciobe. Cînd mă vedeau singur, copiii se 

mirau: "Vezi că sor-ta e în spatele blocului", "Şi ce dacă!". Eu mă jucam acum cu copii pe 

care îi cunoscusem la grădiniţă, pe care nu mai ştiu cum îi cheamă pentru că de fapt 

adevărata distracţie a fost tot în grupul soră-mii de la bloc, însă în care aveam un rol lipsit de 

importanţă, neştiind să joc majoritatea jocurilor. Se juca prinsa, ascunsa, ţările (fie cu 

mingea, fie cu cuţitul înfipt în pămînt), nouă pietre, flori, fete sau băieţi, elasticul, şotron, 

săritul corzii, maţele încurcate, cărţi (chems, macao, popa prostu’). Soră-mea ar fi vrut să nu 

mai stau pe capul ei, dar dacă eu îmi exprimam dorinţa de a ieşi cu ea, mama o obliga să mă 

ia şi pe mine. La un moment dat, a găsit o cale de a mă păcăli şi mi-a arătat două bile de 

metal pe care urma să le planteze în pămînt şi, dacă eu nu ieşeam pe-afară, "ele se vor 

transforma în două baloane cu care vom putea zbura". Dacă ieşeam, vraja s-ar fi spulberat. 

Aşa am stat eu în casă o bună bucată de vreme cu gîndul la zborul cu balonul. Grupul soră-

mii, format din copii de pînă la 12-13 ani, era normat de clişee verbale, jocuri de cuvinte şi 

poezioare semnificative de circulaţie foarte largă, pe care, cred, copii din ziua de azi le-au 

pierdut. Dacă cineva te îngîna, trebuie să fi fost fraier sau ignorant dacă nu spuneai 
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"Papagalul prost repetă". Dacă cineva spunea "şi ce dacă", tu trebuia să spui "care daci ... 

dacii au murit de mult". Dacă cineva spunea "stop" în timpul unei neînţelegeri verbale, 

celălalt trebuia să se supună celui care a zis primul "stop" şi să tacă din gură. Între timp 

apărea contracararea, care îşi dobîndea aura de legitimitate prin caracterul rimat: "Am citit 

într-o scrisoare/ Că stopul tău n-are valoare!". Era mai uşor după aceea să te împaci cu cel 

cu care te-ai certat apelînd la o formulă de împăcare omologată. Te aflai cumva sub 

protecţia ei. Chiar dacă respectivul nu ar fi vrut să se împace, cu greu ar fi refuzat o pace 

între două dobitoace.  

La cămin am fost un an (grupa mică). O aveam ca educatoare pe doamna Lateş. 

Aveam şorţuleţe albastre şi fundă roşie. Maică-mea îmi aducea în fiecare zi schimburi fiindcă 

făceam în pat. Uram 90 la sută din mîncarea pe care ne-o dădeau. O ciorbă penală cu nişte 

chestii albe în ea (probabil griş), pui cu un sos alb (în nici un caz smîntînă, şi chiar dacă ar fi 

fost, nu se puteau aştepta să mănânc din proprie iniţiativă ceva cu o înfăţişare atît de 

promiscuă), aşa că, uneori, femeile de serviciu veneau şi-mi băgau pe gît cu lingura, oprindu-

se la primele spasme prevomitorii ("Hai, maică-ta zice că mănînci o oală de borş acasă!", da, 

mînca-ţi-aş, da ăla chiar e borş). În general, mîncam feluri de mîncare care nu lăsau dubii în 

privinţa conţinutului: borş simplu cu fidea sau ciorbă cu smîntînă şi mămăligă. Eram prieten 

cu Ştefan, alergam amîndoi prin sala de paturi şi aruncam cu diverse obiecte, emiţînd la 

impact un sunet de explozie învăţat de la el: "Bujiooooo!". Şeful eram însă tot eu: eu l-am 

învăţat să se uite sub fusta educatoarei şi eu l-am făcut să se ascundă cu mine după uşă 

scăpînd astfel de o masă. În pat mă vizita Ana Maria Mihălcuţ. Părinţii ne găseau în acelaşi 

pat cînd veneau să ne ia şi se amuzau copios pe seama idilei noastre. Serbarea de Crăciun a 

fost deschisă de mine: "Salut şi bine v-am găsit! Azi eu deschid serbarea! E visul nostru 

împlinit/ Sosit-a sărbătoarea." Era prima dată când îl vedeam pe Moş Gerilă: avea o mască 

de plastic: şi barbă de vată. Evident, un impostor. Nu credeam nimic din toată povestea 

asta. (Soră-mea mi-a spus cum stau lucrurile). Moş Nicolae mi se părea mai interesant, dar 

nici în el nu credeam. Cînd mi-a pus în ghete o basculantă pricăjită de plastic, tot mamei i-

am făcut scandal.  

Din cauza problemei cu mîncarea, am făcut grupa mijlocie şi grupa mare la grădiniţă, 

unde luam pacheţel în gentuţă. Nu mai ştiu cum o chema pe educatoare, ştiu doar că era 

mai acră decît doamna Lateş. În prima zi m-am bătut cu Costeluş, căruia n-am vrut să-i dau o 



14 
 

maşinuţă pe care eu o adusesem de acasă, lucru de care el nu era conştient. La grădiniţă am 

dus cu un pas mai încolo uitatul sub fusta educatoarei. Pînă atunci mă uitam de la distanţă 

în timp ce aceasta stătea pe scaun. Acum am descoperit că pot să profit de strînsul jucării lor 

de pe jos. Într-o zi am fost atît de tulburat încît am simţit că nu pot să plec acasă fără să mă 

mai uit o dată. În timp ce copiii îşi luau gentuţele de la cuier, eu eram pe jos sub fusta 

educatoarei. Am fost prins, bineînţeles, fără să mai am alibiul jucăriilor. De jos am ajuns sus 

tras de păr şi am fost expediat la cuier. Reacţia mi s-a părut mult sub ceea ce meritam. (Mă 

simţeam mai ruşinat şi mai vinovat decît pentru alte lucruri pentru care am primit pedepse 

mult mai usturătoare, (şi acum mi se pare că avem o imagine greşită despre cantitatea de 

perversitate care poate penetra creierul unui copil). Altfel, luam numai buline roşii. 

Educatoarea îi întreba pe copii cine e cel mai bun din grupă. Ei răspundeau că Dragoş. "Şi 

mai cine?" " ... " "Ei haideţi, ... Bogdănel Boureanu". Evaluările constau în scosul la planşă şi 

recitatul de poezii. Trebuia să descriem imaginile pe care le vedeam. Îmi amintesc că nimeni 

nu auzise de leopard în afară de mine. Coşmarul meu îl reprezenta lucrul manual: nu ştiam 

să fac nimic cu plastilina (pe care uneori o furam acasă), iar la pînza pe care trebuia să o 

coasem nu terminasem nici un rînd cînd alţii trecuseră deja de patru. 

  

IV. Televizorul: Ceauşescu, Lumea copiilor, filme, fotbal, Revelion '88  

 

Despre Ceauşescu nu prea aveam nici o părere. Îmi intrase în minte formula „doctor 

academician inginer”, dar ştiam că e, în acelaşi timp, cizmar. De la grădiniţă ştiam că a fost 

un copil exemplar, care sărea în apărarea băieţilor mai firavi care intrau la belea cu alţii mai 

mari şi mai puternici. Lecţia respectivă mă convinsese pe moment, dar asta nu m-a oprit să-i 

poreclesc Ceaunescu, în dezaprobarea mamei care mi-a zis că o să fie arestată dacă mă aude 

cineva. Imaginea care ajungea la mine prin discuţiile oamenilor mari şi ale copiilor din 

spatele blocului era simpatic-caricaturală (subversivitate orală exista la toate nivelurile: de la 

bancuri, la imitarea zeflemitoare a discursului cu "dragi tovarăşi şi preteni"). De la soră-mea 

am învăţat să stîlcesc imnul şi cred că făceam asta adesea la grădiniţă: "Trei ţigări cunosc pe 

lume/ Kent, Marllboro şi Carpaţi/ Sînt ţigări de-un vechi renume/ Vă rugăm să le fumaţi." 

Altfel, îmi plăcea imnul foarte mult. La „Lumea copiilor” mă uitam să văd dacă băieţii recită 

mai bine decît fetele. Am recitat şi eu ca şoim al patriei pe scena cinematografului Pietricica. 

(Nu mai ştiu dacă mama a plîns atunci sau mi-a povestit cum a văzut pe cineva plîngînd în 
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timp ce recitam eu, în orice caz, am fost foarte bun). Din cele cinci minute de desene 

animate, pierdeam uneori jumate pînă se încălzeau lămpile televizorului (Sirius; bunică-mea 

avea un Olimp). Filmele se împărţeau pentru mine în două categorii: cu război (pe care le 

priveam cu înfrigurare) şi fără (la care de obicei adormeam). Cu riscul de a le stîlci numele 

dau două exemple de filme cu indieni care au lăsat o amprentă profundă asupra mea: 

Osceola şi Tekumsek. 

Pînă la finala Steaua - Milan (0-4), am fost stelist. Mai ţin minte şi un SteauaPSV 

Einhoven (1-5). Ovidiu m-a făcut dinamovist şi am rămas de atunci. Mi-a înşirat ce ar fi 

primit steliştii dacă ar fi cîştigat finala (bani, maşini şi multe altele). Din echipa lui Dinamo 

din ’89-’90 ţin minte următorii jucători: Stelea, Rednic, Mihăiescu, Klein (sau era stelist?), 

Sabău, Sabou, Timofte, Cezar Zamfir, Lupu, Lupescu, Andone, Răducioiu, Mateuţ, Cămătaru 

(care făcea ca măgaru'). De la Steaua ştiu mai puţini: Lung, Gherasim, Belodedici, Gică 

Popescu, Dan Petrescu, Hagi, Piţurcă (care făcea ca o curcă), Balint, Stoica, [mujnai] 

(transcriere fonetică), Bolloni, Lăcătuş.  

Regalul programului televizat era Revelionul. Eram la Boţeşti cu bunică-mea, soră-

mea şi tanti Ileana la trecerea în 1988. Îmi amintesc următoarea poantă: "Nu vă supăraţi, 

caut strada Ghiocelului", "Nu mă supăr, căutaţi-o". Îmi mai amintesc de Florin Piersic cu 

"Castravetele este un curcubitaceu de culoare galben-verzui, 90% apă .... ". 

  

V. Revoluţie, tiran, libertate 

  

Eram la Boţeşti la tăiatul porcului cu Ovidiu, Ion, tata şi Diana. Pentru că era de tăiat 

un porc şi o scroafă, Ion a zis că urmează să-i tăiem pe Nicolae şi Elena Ceauşescu. Nu după 

mult timp eram toţi în faţa televizorului. Tata şi Ion s-au schimbat imediat şi au plecat spre 

oraş "să lupte". 
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Copilul roşu 

(Dragoş Carciga) 

 

 Am fost un copil roşu, adică am trăit cei şapte ani de acasă în ultimii ani de putere ai 

tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al PCR, preşedinte al RSR, după cum scria 

sub poza dînsului pe pagina de gardă a micului meu abecedar, fără ca să am habar de asta. 

O motocicletă mare, poate rusească, din plastic, este ceea ce aş putea numi cea dintîi 

amintire mai puternică a mea din acei ani, cînd purtam un costumaş roşu, din molton, 

poate, pe care mi-l cususe bunica din partea mamei şi călăream solidul biciclu prin casă, 

avînd grijă să fac o hărmălaie asurzitoare – zgomotul motorului. La Mediaş, unde mă 

născusem, am petrecut primii doi ani de viaţă la bunicii din partea tatălui, oameni 

cumsecade, care alternau sfaturile cu micile atenţii pedagogice date cu palma la popou, 

părinţii avînd un apartament închiriat în cartierul Vitrometan, a cărui proprietăreasă, când îi 

ceream apă, mi-o da întotdeauna foarte caldă, într-un pahar de sticlă banal, şi unde m-am 

încurcat într-un ghem mare de sfoară de croitorie în timp ce şedeam pe canapeaua nupţială 

a părinţilor. Ştiam, se zice, şi ceva ungureşte, deoarece bunica din partea tatălui este 

maghiară, dar după ce am plecat la Bucureşti am uitat în întregime acele expresii colocviale 

şi nevinovate, mai tîrziu suplinite de înjurături cumplite, trase din cărţi, în aceeaşi limbă a lui 

Petöffi Szandór. După ce am plecat definitiv în Bucureşti am stat cu ai mei încă vreo cîţiva 

ani, tata folosind o Lada break rusească, enormă şi foarte comodă, pe a cărei banchetă din 

spate aveam destul loc să mă tolănesc, şi pe care dacă ar fi păstrat-o – mai că nu am urlat 

când a trebuit să o vîndă – aveam loc şi acum să-mi întind mădularele. Dat fiind că am fost 

un copil enorm – cinci kile două sute la naştere – mama mă scotea să iau aer, prin cartier, 

într-un cărucior cît o maşină miniaturală, pentru copii, ale cărui roţi de cauciuc cu spiţe 

aveau aripi de protecţie din tablă cromată, cum aveau acum nouăzeci de ani maşinile din 

perioada cînd era străbunica fată. Eram peltic, şi pentru asta mama m-a dus la o doctoriţă 
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logoped, al cărei cabinet gemea de jucării, de care nu aveam dreptul să mă ating pînă ce nu 

îmi făceam corect exerciţiile de corectare a vorbirii, pe care mama le repeta cu mine acasă, 

pe canapeaua de la mine din cameră, după un caiet mare, studenţesc, de care nu mai ştiu ce 

s-a ales. După ce terminam de repetat mă strîngea în braţe ca pe o comoară, bîrnăul meu 

fiind înfipt în tricoul mov al mamei, pe care se aflau imprimate nişte instrumente geometrice 

de culoare galben verzuie – un raportor, un echer şi un cerc. În acelaşi spital unde am fost 

învăţat cum să nu mai fiu sîsîit, Budimex, am fost operat şi de polipi – medicul în faţa mea cu 

o lumină prinsă la cap, scobindu-mi prin gît cu ajutorul unui cleşte mare şi extrăgînd ceva 

gros, inform şi maroniu, depus apoi alături pe o farfurie de pe o măsuţă albă. După operaţie 

înghiţeam cu mare greutate şi am fost îndopat cu multe ceaiuri şi ceva uşor de mîncare – 

cartofi fierţi fără sare sau supe, pregătite de către bunica atent, ca pentru nepot, în acel 

moment singurul – copiii unchiului din Germania, fratele mai tînăr al mamei, încă nu se 

născuseră, şi am impresia că nici nu era însurat încă – eram într-a-ntîia cînd s-a petrecut 

fericitul eveniment. Rar ins mai legat de familie şi de rubedenii – dar avantajele mele din 

asta nu au nici un fel de valoare pentru aceste amintiri din anii cînd lumea citea cronica zilei 

în Scînteia.  

 Tata era în aviaţie, inginer specializat în avionică, şi uneori mă lua pe la el pe la 

serviciu, pe undeva prin Drumul Taberei. Acolo treceam împreună de soldatul de la poartă – 

care îi da tatei, căpitan în primii ani de trai în Bucureşti, apoi avansat pînă la gradul de 

maior, din cîte îmi amintesc, în anii revoluţiei din 1989, onorul – şi urcam în biroul de la 

etajul trei al imobilului din beton, la capătul unui culoar lung, slab luminat de ferestrele 

plasate la capete. Fişetele masive de metal, pline de nu mai ştiu cîte dosare, musteau de 

curăţenie, şi curăţenie era în tot biroul, ceea ce denota că femeile de serviciu îşi face bine 

treaba. O dată am mîncat la popotă cu tata, şi ciorba de perişoare mîncată atunci la felul 

întîi îmi scarpină şi acum, între urechi, papilele gustative: fierbinte fix cît trebuie, cu 

dresături şi plină de mici sfere de carne grozav pregătită, a fost urmată de o friptură babană 

garnisită cu sumedenie de cartofi bine şi atent prăjiţi, la care se adăuga salata de murături. 

Un prînz ca ăsta îţi mai mult decît ajungea pînă seara, cînd o luai de la început. N-am suferit 

niciodată de foame în anii copilăriei mele, şi nici nu am dorit ceva să am şi să nu primesc. A 

fost bine sau a fost rău? Bine, fiindcă am fost un copil fericit, rău fiindcă mi s-a format o 

hămeseală mai mult decît cronică, de care nu am putut scăpa vreodată; şi nu doar după 

mîncare, ci şi după informaţie, după călătorii – am ieşit din ţară pentru prima dată prin ’90 – 
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şi după orice îmi putea fi, din punctul meu de vedere, de folos pentru mai departe. Dat fiind 

că ştiam să scriu şi să citesc încă de la cinci ani, datorită bunicului, primele două clase 

primare au trecut aproape fluierînd, iar de printr-a treia sau a patra treceam de la cititul 

poveştilor la romane de Vintilă Corbul – prima parte a kilometricului roman Căderea 

Constantinopolului, găsită la bunica în bibliotecă, carte ajunsă ferfeniţă în scurtă vreme din 

pricina veşnicei şi viei mele curiozităţi.  

 De pe la cinci la şapte ani am fost dat la gradiniţă, o clădire din apropiere de blocul în 

care locuiesc şi acum, la cîteva străzi distanţă; acolo am fost primit de către tovarăşa 

educatoare şi încadrat la „grupa mică” – existau grupele „mică”, „mijlocie” şi „mare” – unde 

se purta şorţuleţ albastru cu pampon roşu la gît, similar unei corole de flori, apoi am avansat 

până la grupa mare, cînd am devenit Şoim al Patriei, cu o uniformă formată din pantaloni 

albaştri, bluză portocalie şi o şapcă albastră, care îmi sta rău pe cap din pricina dimensiunii 

enorme a acestuia; la şapcă aveam şi un şnur roşu fixat între colţurile cozorocului, apoi mai 

aveam şi o mică şi trapezoidală cravată roşie, fixată de nasturele de la gît, al cărei capăt 

unghiular era bordat cu tricolorul, şi toată această uniformă era dintr-un astfel de material 

sintetic, încît ţi-era incomod să te mişti îmbrăcat în ea. Nu am devenit Şoim al Patriei în 

urma vreunui ceremonial, ci pur şi simplu a venit momentul, cu puţin înaintea începerii 

claselor primare, să scot şorţuleţul şi să-mi pun în loc uniforma de Şoim. După ani şi ani de la 

Revoluţie am văzut că se da şi o insignă de merit Şoimilor merituoşi; eu nu am primit aşa 

ceva, după cum n-au primit nici micii mei colegi de grădiniţă; acolo ne-au învăţat cum să 

facem şiraguri de mărgele prin înmuierea buricului unui deget în acuarelă şi apoi, cu mare 

fineţe, apăsarea sa de-a lungul unei linii subţiri, semicirculare, trasate în creion la mijlocul 

unei coli pentru desen, şi mărgelele mele păreau grosolane comparativ cu mărgelele 

colegilor, deoarece subsemnatul avea degetele scurte şi foarte grase, ori cum să recităm 

poezii patriotice în care se cînta stema României – „iar steluţa cea de sus/oare ce-o avea de 

spus” – dar niciodată nu era cîntat Tovarăşul, care nu apărea în faţa noastră decît ca o 

fotografie deasupra tablei, în sala unde ne jucam. Odată, pe cînd eram încadrat în grupa 

mică, ne-a venit în vizită o grupă de pionieri, pe a cărei comandant îl cunoşteam – era o 

vecină de cartier din blocul din spatele celui în care locuiam şi locuiesc, şi care „a dat 

raportul”, şi de care nu mai ştiu nimic. O chema Cati. Întregul grup era uniformat, eghileţii 

Catiei fiind împletiţi din fir auriu iar cei ai stegarului din fir roşu, iar din acel raport nu am 

înţeles nimic. Apoi pionierii s-au dus printre noi, şi Cati a venit lîngă mine – o fată foarte 
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frumoasă, care mă ţinea de vorbă fără să înţeleg nimic. Ni s-au împărţit ceva prăjituri, şi 

nişte suc – faimosul „Cico”, şi dacă li s-a turnat în pahare colegilor, eu nu am primit decît 

foarte puţin, ceea ce mai rămăsese pe fundul unei sticle, pe care o goleam fără nici un fel de 

poftă. După ce au plecat pionierii, la cîteva zile, am fost vizitaţi de către un pictor, cică; el ne-

a pus la dispoziţie nişte vopsele din bidonaşe, zicînd că trebuie să desenăm, cu pensula, 

nişte oameni şi nişte copaci; eu am desenat numai copacii, foarte groşi, dar fără nici un om, 

şi pictorul sau ce era părea foarte nemulţumit; deşi mi-a explicat că trebuie să apară şi nişte 

oameni în desen, eu nu reuşeam să pricep asta. Vopseaua era de culoare maro – un maro 

cald, foarte plăcut la vedere. La grădiniţă se mai desfăşurau şi nişte serbări în care colegele 

costumate de pildă în flori dansau, cîntau şi recitau, sau erau puse în scenă dialoguri 

amuzante, sau se organizau coruri şi dansuri populare. Odată a fost pusă pe tălpi un soi de 

orchestră, noi purtînd tricouri albe şi pantaloni scurţi de lînă, şi drept instrument mi-au dat 

un ciocan de plastic, al cărui mîner putea servi drept fluier, şi care în loc de partea metalică 

avea un burduf cilindric, în care dacă te apucai să loveşti suna cam ca o trompetă. Trebuia să 

ţin ritmul cu asta, dat fiind că mi s-a pus la dispoziţiei o mică tobă şi două beţe, şi n-am 

reuşit să fac nimic. Aveam un loc la capătul rîndului al treilea, dacă priveai din locul de unde 

părinţii se uitau la noi cît eram de geniali.   

 La noi la grădiniţă exista o sală de proiecţii, şi acolo am văzut comedia Nea Mărin 

miliardar şi Albinuţa Maia, precum şi un foarte interesant desen animat al cărui scenariu se 

baza pe legenda Novăceştilor. Asta-mi amintesc. Exista şi un fel de internat, şi după ce ai mei 

n-au avut cum să mă ia după masa de la grădiniţă, datorită serviciului, dormeam la comun, 

pe un pat pliant, alături de alţi colegi, şi mîncam la prînz într-o sală cacao cu pîine unsă cu 

unt şi, uneori, gem, şi asta zilnic. Astăzi se poate mînca mult mai diversificat, dar pe atunci 

un astfel de meniu era ceva firesc, şi nimănui nu-i trecea prin cap că se poate mînca şi 

altceva. Mama îmi făcea rost, habar n-am cum de reuşea, de reviste Pif, de reviste Rahan şi 

de reviste Mischa, toate în franceză, şi acasă îmi citea din astea. Era şi este o foarte bună 

cunoscătoare a limbii franceze, şi dorea, desigur, să mă înveţe. La grădiniţă nu se învăţau 

deloc alte limbi, şi atunci am prins gust pentru franceză, şi nu mai ştiu ce s-a întîmplat cu 

marea mea colecţie de Pif-uri, de Rahan-uri şi de Mischa-uri, ca să nu mai vorbesc, iarăşi, de 

Universul copiilor, pe care îl colecţionam cu aceeaşi pasiune pe care o am astăzi pentru 

colecţionarea de Magazine istorice. Îmi lipsesc şi acele mici jucării anexate Pif-urilor, de 

pildă o catapultă pentru monede sau o mînă adezivă dintr-un soi de gelatină, pe care o 



20 
 

puteai mînui cu ajutorul unui fir lung, sau un metru de gumă de mestecat, rulată şi depusă 

într-o cutiuţă rotundă, din plastic, cutiuţă pe care o mai am încă, sau ceea ce se numea „la 

bouche hurleur”, un fel de fluier în formă de gură, jetul de aer suflat punea în mişcare o 

elice al cărei sunet amintea de sunetul mult estompat al unei sirene de fabrică. Jucăriile 

aveau întotdeauna anexate şi un foarte uşor de înţeles prospect, în care se indica modul de 

asamblare şi de folosire. Dar nu funcţiona de fiecare dată – de pildă acea catapultă era 

gîndită pentru monedele de un franc şi de doi franci, care aveau altă dimensiune şi greutate 

decît cele de un leu şi de doi lei, însă funcţiona brici dacă puneai monede de cîte cinci lei, 

mai rare, e drept, pentru mine. Prea mult nu stăteau în casă acele monede – seara, de pildă, 

o voce suavă anunţa uneori: „Băieţii cu gunoiu’ ! ”; mama le deschidea şi o moacă de ţigan 

spăsit apărea-n cadrul uşii; ăsta îţi spunea că un coleg a suferit un cumplit şi cu totul 

neaşteptat accident de maşină, şi trebuie spitalizat sau îngropat, după caz, şi nu erau 

refuzaţi vreodată, mama îi punea întotdeauna în palmă ceva mărunţiş. Era felul lor de a mai 

face rost de nişte bani pe lîngă salariu, atingînd naivii de pe scările blocurilor unde-şi 

desfăşurau activitatea la coarda sensibilă. Mama uneori îl imita în bătaie de joc pe acel ins, 

astfel că am înţeles că în fapt ei îi era milă de individ şi nu se lăsa fraierită; dar este foarte 

posibil şi ca, în acei ani, gunoierii să fi fost cu adevărat prost plătiţi, însă azi am senzaţia că 

uneori este mai rentabil să fii gunoier decît prof, de pildă. Societate în tranziţie, vremuri în 

schimbare. În Mischa-uri se publicau de multe ori foiletoane desenate, cum a fost de pildă 

Războiul Lumilor al lui Wells, iar aventurile lui Rahan sau ale lui Pif şi Hercule fie te făceau să 

te simţi foarte puternic, fie te amuzau la culme.            

 De cînd mă ştiu am avut o sumedenie de rude, mai prin toată ţara, astfel că nu se 

punea problema să nu am unde-mi petrece vacanţele. Majoritatea, luni de zile, mi le-am 

petrecut la Frătăuţii Vechi, în nordul Bucovinei, la vreo treizeci de kilometri de graniţa cu 

Ucraina; mă scăldam în rîul Suceava şi umblam pe coclauri, îmi vizitam cei trei veri, sau 

mătuşa, locuiam la străbunica alături de bunicul şi mai vorbeam despre unchi-miu cînd 

venea, copil fiind, la ţară. Mi-a rămas întipărit în memorie un spaţiu pur, auroral, astfel că 

după ani de zile contactul cu realitatea a fost extrem de dur, pentru mine: ţăranii nu eram 

aşa cum trebuia să fie, după mintea mea, nişte ţărani, şi dat fiind că mai crescusem, 

frumuseţile satului era bine ştiut deja pe cine urma să ia de bărbaţi. Am fost chiar nun mare 

la nunta unui văr de acolo, dar asta s-a petrecut ani de zile după ce Tovarăşul a primit nişte 

găuri în plus, la Târgovişte. Un aer ca în acel nord frumos de Bucovină rareori am întîlnit, mă 
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tăvăleam cu vărul pe prundul din faţa curţii străbunicii şi murdăream serii de haine de 

găinaţ, după cum zicea, sau mă învăţa cum să prind porumbei cu ligheanul, dar mai mult 

prindea găini de prin curte, şi mă jucam cu verişoarele care acum sînt la casa lor, să le fie de 

bine, ca şi vărului de altfel, acum om aşezat, dar pe atunci foarte greu de stăpînit, se ţinea 

de şotii. Alteori mergeam cu bunicii în localităţi balneoclimaterice montane, de pildă la Vatra 

Dornei, unde şedeam într-un fel de grădiniţă pentru nepoţi de bătrîni veniţi la tratament, şi 

unde educatoarea ne-a dat odată nişte alune, să mîncăm, pînă atunci nu mai ştiam ce 

înseamnă aşa ceva, cine ştie de unde făcuse rost. La Vatra Dornei mă ducea bunicul la cîte 

un film, sau mîncam împreună kürtoszkőlaczy, care costa între şase şi doisprezece lei bucata, 

în funcţie de mărime, iar seara se făcea ceai în cameră, strecurat printr-un pahar de plastic 

în al cărui fund bunica da nişte găuri cu acul, iar eu mă jucam cu rozetele, forme de plastic 

ale căror colţuri le rodeam şi pe care puteai să le combini în fel şi chip – mie îmi plăcea să fac 

limuzine, sau cîte o drujbă, şi erau rozete albe şi pătrate, galbene şi albastre, circulare, şi îţi 

puneau la încercare, extrem de serios, imaginaţia, îndemînarea şi forţa musculară, deoarece 

după ce le îmbinai se desprindeau doar cu mare greutate unele de celelalte. În plus mai te 

puteai juca şi cu fiul vecinilor de culoar, deoarece dispunea de imitaţiile româneşti, foarte 

bune altfel, ale jucăriilor Lego de mai tîrziu, precum şi seturi de construcţii – diferite forme 

din lemn, vopsite roşu, verde, negru sau galben, în straturi foarte groase, şi care aveau o 

mare calitate – nu se puteau strica vreodată, or eu, pe ce puneam mîna, făceam praf. La 

Vatra Dornei, într-o zi, am fost alături de bunici la vot. Era o sală împodobită cu rămurele de 

brad, în mijlocul căreia se afla o urnă imensă, îmbrăcată în pînză roşie, tăiată în dreptul 

fantei de introducere a buletinului de vot. Cabinele de vot erau, la rîndu-le, tîmplărite din 

brad, iar uşile scîrţîiau; votarea propriu-zisă consta intr-un semn aplicat pe o hîrtiuţă, în 

dreptul unui nume, cu ajutorul unui creion hexagonal de tîmplărie legat cu sfoară de cusut 

saci de şipca fixată la nivelul mijlocului, spre a ţine loc de masă. Bunicul, căruia îi spuneam, 

desigur, Moşu’, după cum se zice la cei în vîrstă prin Bucovina, mă ţinea în braţe şi mi-a pus 

creionul în mîna dreaptă, ca să fac semnul pe hîrtie. Habar n-am de ce sau pentru ce se 

făceau alegeri, acum sînt de părere că pentru Marea Adunare Naţională, şi totul mirosea 

foarte puternic a răşină de brad. Steagurile roşii completau decorul. Presupun că era prin 

1987 sau prin 1988 cînd se petrecea asta, deoarece au urmat nişte pregătiri intense pentru 

a-mi termina cei şapte ani de acasă şi a-mi începe şcoala. Se lua des curentul, se mînca deja 

doar pîine pe cartelă şi parizer – ăsta mi se părea ceva deosebit de gustos, mai ales cînd mi 
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se tăia ştampila de pe pîine şi se aşeza pe deasupra o bucăţică de parizer, numele unei astfel 

de înjghebări fiind acela de „călăreţ” – iar la televizor urmăream doar ceea ce ne 

transmiteau bulgarii şi cele cîteva ore seara din discursul Tovarăşului, cînd se impunea de 

către tata să amuţească musca, pentru ca discursul să poată răsuna în toată sufrageria, unde 

aveam pe atunci plasat  „Orionul”. Seara, după ce ne era tăiat  curentul se aprindea o 

lumînare imensă, planturoasă, pe care erau sculptate nişte figuri care aminteau de 

basoreliefurile vechii Grecii, şi la lumina acelei lumînări se lua, de către doi părinţi şi un 

băiat, cina. Lumînarea era foarte sfărîmicioasă, astfel că tata o tăia felii, ca pe salam, dar 

lumînarea era atît de barosană că a durat foarte mult, cu toate ajustările. Mergeam 

cîteodată alături de moşu’ pe la cozi, după lapte, carne sau ce se mai dădea pe atunci, şi de 

fiecare dată aproape se certa cu restul pensionarilor pentru loc, mai în faţă sau mai în spate. 

Statul pe la cozi era îndelungat şi extrem de plictisitor, dar măcar şedeai la aer, asta ţinea loc 

de plimbare, în cîte o zi.    

 Clasa întîi am început-o într-o zi de septembrie; după terminarea ceremoniei de 

deschidere a anului şcolar am intrat în clasă cu raniţa în spate, pe sub arcul floral pe care îl 

formau  „veteranii” claselor a doua şi a treia. Tovarăşa îmvăţătoare primea bobocii şi ordona 

în bănci. Eu am fost aşezat lîngă o fată, Ivan Roxana, care avea să devină cea mai bună din 

clasă la învăţătură, dar care a tras numai ponoasele faptului că era vecina mea – de pildă o 

ţineam de vorbă şi învăţătoarea, care nu ştia cine este vinovatul, ne-a pus în genunchi pe 

amîndoi, în afara băncii. Mie nu-mi păsa, dar fata fierbea în linişte. Deasupra tablei se găsea 

portretul cu figura Tovarăşului, azi ştiut cu supranumele de Împuşcatu’, o figură lătăreaţă, 

destul de tînără, părul frezat pe spate strălucea de brillantină, purta costum şi cravată, iar 

modelul cravatei cuprindea nişte ovale gălbui, aplatizate, pe fond albastru închis. Aceeaşi 

figură se zărea şi pe prima pagină din abecedar, iar lecţiile ce trebuiau învăţate nu se 

deosebeau prea mult, cred, de ceea ce învaţă azi picii la şcoală. Se bătea la palmă, şi într-o zi 

învăţătoarea, după ce a verificat cunoştinţele unui coleg, pe nume Ciprian, şi a văzut că e 

bîtă, l-a snopit în bătaie, crezînd că amărîtul nu dorea să înveţe. Mie nu-mi păsa de bătaia la 

palmă, şi-l ţin minte şi acum pe Mişulică, indicatorul gros folosit la disciplinarea celor mai 

obraznici, pe al cărui mîner învăţătoarea desenase un zîmbet şi doi ochi cu stiloul roşu, 

folosit la încheierea mediilor. Îmi aduc aminte că aveam o memorie bună şi că răspundeam 

bine sau foarte bine la istorie, dar la matematică eram lemn, şi bietul tata, care făscuse 

politehnica, îmi făcea lecţiile, pentru mine imposibile – nu voiam sau nu simţeam nevoia să 
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pricep. Serbarea din decembrie şi venirea lui Moş Gerilă. Aveam un caiet de lucrări, şi acolo 

învăţătoarea  mi-a scris că „Refuzi să gîndeşti. Mă crucesc – astea două vorbe subliniate de 

două ori – cum de poţi scrie aşa ceva!?! ”. Funcţiona turnătoria de serie, fiecare care se 

credea sau se vedea mai cu moţ era cîte un mic securist. Prin decembrie, cînd ne pregăteam 

să intrăm în vacanţă, am văzut doi băieţi mai mari cum călcau în picioare portretul 

Tovarăşului, şi nu pricepeam de ce, dat fiind că se păstra încă la un loc de cinste în clasă, 

deasupra tablei. Dar am ajuns acasă, m-am schimbat, şi a început circul de la Televiziune – 

ceea ce s-a numit mai tîrziu Revoluţia Română sau Loviluţia, de către unii mai îndrăzneţi. 

Acum chiar că nu mai ştiu ce sînt – copilul roşu, verde sau albastru, copilul nimănui. Dar am 

fost bine format la sfîrşitul anilor '80, un viitor fluture tremurător ce se zbate să iasă din 

crisalidă. 

 

 

Generaţia Cernobîl 

(Gruia Dragomir) 

 

În anul 1984, la data de 1 ianuarie, Brunei îşi cîştigă independenţa, la data de 10 

ianuarie, Statele Unite şi Vaticanul îşi îmbunătăţesc relaţiile diplomatice, la 23 ianuarie, 

Argentina şi Chile semnează la Vatican un tratat de pace, tot la această dată Hulk Hogan îl 

învinge pe Şeicul de Fier şi ia naştere Hulkamania, pe 24 ianuarie este vîndut primul Apple 

Macintosh.  

În anul 1984, la data de 3 februarie naveta spaţială Challenger este trimisă în a zecea 

misiune în spaţiu, pe 8 februarie se deschide Olimpiada de iarnă din Sarajevo, la 9 februarie 

preşedintele URSS Yuri Andropov moare, la 18 februarie Vaticanul şi Italia declară Romano-

Catolicismul ca religie oficială, la 26 februarie Statele Unite îşi retrage trupele din Beirut.  

În anul 1984, la data de 5 martie Iranul acuză Irakul de folosirea armelor chimice, pe 

6 martie începe greva de 12 luni a minerilor din Marea Britanie, la 16 martie şeful CIA din 

Beirut, William Buckley, este răpit de Jihadul Islamic.  

În anul 1984, la data de 4 aprilie preşedintele Ronald Reagan cere interzicerea în 

toată lumea a armelor chimice şi de distrugere în masă.  

În anul 1984, la data de 4 mai se naşte Gruia-Alexandru Dragomir.  

Cînd aveam doi ani fără cîteva zile, în fosta Uniunea Sovietică, a explodat reactorul 
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numărul 4 al centralei nucleare Cernobîl. În timpul incendiului de zece zile au fost răspîndite 

în atmosferă cantităţi enorme de substanţe radioactive, care au ajuns în scurtă vreme chiar 

şi în alte părţi ale lumii şi care şi azi mai emană radioactivitate. Efectele pe termen lung ale 

acestui accident nuclear au fost foarte mari, provocînd cu timpul zeci de mii de morţi (unii 

spunînd că toate decesele de după 1986 cauzate de cancer şi multele cazuri de leucemie pot 

fi puse pe seama radiaţiilor de la Cernobîl). Cu siguranţă am fost şi eu afectat mai mult sau 

mai puţin de aceste radiaţii. Mama mi-a spus că, atunci, la doi ani fără cîteva zile, mi-a dat o 

pastilă. Toată lumea trebuia să ia pastila cu iod.  

Să vorbesc despre lucrurile din perioada comunistă care m-au afectat este ca şi cum 

aş încerca să vorbesc despre ce fel de radiaţii de la Cernobîl m-au afectat. Am trăit în 

comunism 5 ani, şi 20 în radiaţiile răspîndite de explozia de la Cernobîl. În timpul exploziei 

de pe 26 apilie 1986 probabil că mă jucam, deci nu eram conştient de ce lucru teribil se 

întîmpla în altă parte a lumii. Din 4 mai 1984 pînă în '89 m-am tot jucat şi am făcut-o şi după 

'89, probabil pînă în 2000 sau chiar pînă în 2006 şi poate şi după, cine ştie ... maimuţăreli şi 

prosteli de oameni mari care ar vrea să cumuleze stiinţă şi naivitate, forţă şi lipsă de 

judecată.  

Din perioada '84 - '89 am numai amintiri plăcute legate de copilărie, de jucării, de 

dulciuri, de mama şi de tata, de sora mea, de prieteni. 

'84 - M-am născut în Bucureşti prin cezariană. Am fost botezat la biserica Elefterie. 

Mama şi tata erau ingineri - oameni respectaţi şi care la rîndul lor respectau alţi oameni. 

Mama a renunţat la serviciu pentru a avea grijă de mine. Nu am fost dat la grădiniţă. Ce 

bine! Locuiam în Drumul Taberei în bloc cu domnul Stolojan (da, Theodor Stolojan), cu 

Mămăiţa care îmi făcea papară cu cartofi prăjiţi şi cu familia Istrate.  

'85 - Nu am prea multe amintiri din această perioadă. Singurele amintiri sînt legate 

de mama şi de tata şi de cărucior, unul gri pe care l-am iubit foarte tare deşi era un cărucior 

comunist şi lipsit de culoare. Probabil în această perioadă s-a împrietenit mama cu Tina 

Verdelina care avea o fetiţă de aceeaşi vârstă cu mine şi pe care o aducea foarte des pe la 

noi ca să o lase să se joace cu mine şi ele să poată vorbi chestii de oameni mari. Pe fetiţă o 

chema Claudia. Pînă pe la 5 ani a fost cel mai bun prieten al meu. Tot în această perioadă în 

apartamentul familiei Istrate, care era deasupra noastră, se strîngeau cîteva familii o dată la 

cîteva zile şi învăţau limba engleză cîntînd cîntecele stupide şi recitînd la fel de stupide 
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poezioare. Cenaclu la care lua şi familia mea parte.  

'86 - Explozia de la Cemobîl. Nu am prea ieşit din casă. Mama a cumpărat numai 

conserve şi a pus cîrpă udă în geam. Primele cuvinte - probabil mama sau tata. Pe sora mea 

o cheamă Brînduşa, dar eu nu îi pot pronunţa numele şi îi spun Micea numele pe care-l voi 

folosi pînă pe la 5 ani. Primele amintiri despre Liviuţa şi Răducu, copiii familiei Istrate. Eram 

fascinat de arabescurile de pe covorul din sufragerie unde mă jucam cu ei.  

'87 - Sora mea se duce la şcoală. Mă joc cu Răducu la măsuţă (4 picioare + o cutie 

peste care era prins în balamale un capac care se deschidea în sus). El îmi scapă capacul în 

cap şi leşin. Mama nu prea mă mai lasă să mă joc cu el. Rămîn singur acasă şi desenez toţi 

pereţii din camera mea cu cartofi cu cîrnaţi prăjiţi. Încep să ies pe afară. Mama mă ia peste 

tot cu ea. Îmi amintesc de librăriile de la Bucla şi Materna (transformate de capitalişti în 

bancă, supermarket sau magazin second hand), de unde mama îmi cumpăra soldăţei şi 

animale de plastic şi cărţi cu poze (Muzicanţii din Bremen, cărţi de zoologie cu multe poze 

cu animale, Cutezătorii Patriei, cărţi de colorat etc.) Încep să îmi formez o imagine despre 

zona în care trăiesc.  

Novaci: Ştiu cum să ajung în zona Novaci, unde de obicei mergeam cu mama la 

alimentară. Cred că din această perioadă am o amintire despre o iarnă în care am mers cu 

mama la Novaci, la alimentară, şi pe jos, peste tot era gheaţă ca oglinda. Era prima dată 

când vedeam aşa ceva. La Novaci stăteam cu mama la coadă la carne, în spatele alimentarei 

unde era o fereastră pătrată. Tot la alimentara de la Novaci am văzut prima dată creveţii. 

Toată alimentara era plină de cutii roşii cu creveţi expandaţi. Am cumpărat şi noi. Mie mi-au 

plăcut foarte mult şi pe lîngă păpăraie cu cartofi prăjiţi era măncarea mea preferată. Nu ştiu 

de ce, dar zona Novaci o asociez cu Mămăiţa şi cu păpăraia cu cartofi prajiţi pe care mi-o 

făcea cînd mergeam pe la ea şi cu capotul ei negru cu foarte multe floricele de culori 

diferite, decolorate.  

Rîul Doamnei: Întotdeauna am crezut că există în această zonă un rîu. În această 

zonă erau foarte mulţi copaci şi a rămas în mintea mea pentru cofetăria de acolo. Am 

mîncat foarte multe prăjituri ia această cofetărie, dar cel mai mult mi-au plăcut napolitanele 

Gigel şi sucul Cico cu ursuleţul care îmbrăţişa sticla. Tot aici era un magazin de Pîine aşezat 

pe lăţimea blocului (ca toate magazinele de pîine din cartierul meu). La Rîul Doamnei 

veneam cu mama pentru a o lua pe Micea de la Şcoala 121. Nu îmi plăcea cînd trebuia să 
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aşteptăm în curtea şcolii pentru că era agitaţie mare şi îmi dădea o stare de panică.  

Parcul Moghioroş: Aici veneam cu toată familia mai ales în week-end-uri. Mă 

dădeam în leagăne şi în buburuze, ne plimbam cu barca şi mîncam vată pe băţ. Piaţa 

Moghioroş era cea mai mare aglomerare de oameni pe care o văzusem vreodată. 

Alte locuri pe care am să le menţionez, dar de care nu o să leg nici o amintire: 

cofetăria Indiana, zona Bucla, Materna, Orizont, Favorit.  

'88 - Familia Istrate fuge din ţară. După Revoluţie primim o scrisoare în care ne scriu 

că au ajuns în America. Descopăr că tovarăşul meu de joacă, Claudia, este fată şi eu sunt 

băiat - primele sentimente de afecţiune pentru o fată. Încep să mă joc în faţa blocului - la 

bară, unde mă dau peste cap şi încerc tot felul de metode pentru a mă suspenda şi a rămîne 

cât mai mult timp aşa. Mama se împrieteneşte cu doamna Holtier, care este naturistă şi face 

yoga şi îi interzice fetiţei ei, Tereza, să mănînce ciocolată sau carne. Tereza este preietena şi 

colega Brînduşei. Tatăl Terezei este artist, pictează, şi casa lor este foarte diferită de a 

noastră. Tereza colecţionează timbre şi are un fluture frumos şi mare într-un borcan în care 

i-a pus miere.  

Tata îmi citea poveşti în fiecare zi şi aproape întotdeauna adormea înainte de sfîrşit. 

Îmi cumpără primele casete cu poveşti: Alice în ţara minunilor, Soldăţelul de plumb, Inimă 

de piatră, Tinereţe fără bătrâneţe, Punguţa cu doi bani, Micul cadiu, Ursul păcălit de vulpe, 

Califul barză, Sarea în bucate etc.  

Foarte multe amintiri din această;perioadă pe care nu vreau să le dezvolt: îmi mor 

doi bunici, ne mutăm în Militari etc.  

'89 - În vară mă mut definitiv în Militari şi fac cunoştinţă cu Dănuţ, Horia şi Răzvan, 

care îmi devin cei mai buni prieteni şi ocupă acest loc pînă în prezent. Mă acomodez foarte 

greu cu noul domiciliu. Nu am nici o amintire despre alte locuri din Militari în afară de cele 

din faţa blocului. În timpul mutatului mi-am pierdut foarte multe jucării şi mă simt "invalid". 

Cu Dănuţ şi cu Horia încep să sap tot fel de şanţuri şi galerii în parcările din faţa blocului. 

Într-un timp foarte scurt devin liderul grupului şi pentru prima oară acţionăm ca o gaşcă. 

Facem tot felul de prostii pe care le muşamalizăm: spargem geamuri, rupem flori, furăm 

scrisorile din cutiile poştale, mîncăm corcoduşe, "fumez" (pufăi) prima ţigară, BT, pe care 

Dănuţ o fură de la bunica lui. Devin cel mai talentat la jocul de pac-pac. În casă mă joc cu 

sora mea de-a prinţesele - sunt îmbrăcat în fetiţă.  

Iarna începe Revoluţia. Îmi amintesc de elicopterele care au tras în centrala 
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telefonică de lîngă blocul nostru. Noi stăteam pe hol - pentru că holul nu avea geamuri prin 

care să poată intra gloanţele. Nu ştiam ce se întîmplă. Părinţii mei erau foarte speriaţi. Nici 

ei nu prea ştiau ce se întîmplă. Tata pleacă afară să adune informaţii. Mama plînge. Brînduşa 

plînge, la fel şi eu. 

Noaptea tata şi cu tatăl lui Dănuţ şi alţi vecini patrulează în jurul blocului. 

Tata are o suliţă din metal de 2 metri cu cap vidia. E foarte grea. Eu nici nu o pot 

mişca. În cîteva zile ieşim pe stradă şi tata mă duce în cîrcă. E fericit şi la fel şi ceilalţi din 

jurul nostru. Tata mă învaţă cum să arăt victorie. 

ONU declară în 1989: "copilul este deja o persoană umană de drept, un cetăţean cu 

drepturi depline şi a-l limita la statutul de minor, invocînd vîrsta sa, este o discriminare de 

aceeaşi natură cu aceea referitoare la negri, la evrei sau la femei." 
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Jocuri, jucării, grădiniţă, 

diferite obiecte peste care mai dau din cînd în cînd, poze, prieteni ...  

(Elena Drăghici) 

 

În 1989 aveam 5 ani, deci amintirile mele nu sînt foarte multe. Lucrurile pe care 

urmează să le scriu aici cu siguranţă vor depăşi anul 1989. Mama mi-a povestit că după 20 

decembrie au fost două - trei zile în care "aveai impresia că o să curgă cu lapte şi miere ... 

aiurea!".  

Amintirile sînt legate în special de jocuri, jucării, grădiniţă, diferite obiecte peste care 

mai dau din cînd în cînd, poze, prieteni.  

Ca majoritatea copiilor am fost crescută de bunici. Am locuit cu ei la curte, în 

Bucureşti (pe strada Alunişului, 67). Era o casă veche, cu sobe de teracotă, cu duşumea şi 

bucătărie de chirpici. Cişmeaua şi wc-ul erau în curte. Tot în curte mai erau vreo două 

magazii în care ţineau: lemnele, cărbunii, sodă, săpun de casă, ligheane, preşuri, chestii, apoi 

atelierul bunicului (era cizmar, ambii bunici au lucrat toată viaţa în fabrica lui Malaxa), 

garajul şi coteţul găinilor (nu pot să zic că era "raiul găinilor", dar cred că o duceau destul de 

bine acolo).  

Nu cred că simţeam lipsa vreunui lucru în această perioadă; tot ce mîncam, tot ce 

vedeam, tot ce făceam mi se păreau lucruri normale pentru că nu aveam ALTERNATIVE.  

Făina şi zahărul erau închise la culoare, polonicul cu care vînzătoarea punea ulei în 

sticle era murdar, puteam să cumpărăm chiar şi o jumătate de pîine (tot timpul mă întreb 

cam cum ştie ea vînzătoarea să taie exact jumătate de pîine să ajungă la toată lumea), 

iaurtul îl amestecam cu sare sau cu zahăr, beam cico şi mai ales limonadă (făcută cu zahăr, 

sare de lămîie şi apă, nu sifon), guma o mestecam pînă se dezintegra, mă "bălăceam" într-un 

lighean cu apă (încălzită la soare, pentru că dacă încălzeam apa la aragaz consumam 

butelia), vînzătoarele de la carne erau mereu grase, aveam un leagăn într-un gutui, 

mergeam în parc, la leagăne, ştiam cîntecele şi poezii, cîteodată bunica îmi făcea scovergi.  

Era normal pentru mine să stau la coadă cu bunica la pîine. La coadă tot timpul se 
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iscau discuţii pe temele cele mai diverse: de la pensii, demolări, pînă la legumele din grădina 

personală sau săpunul de rufe (lichidul în care se făcea săpunul era foarte interesant pentru 

mine la vremea aceea, mi se părea că semăna cu siropul din crema de zahăr ars). Nimeni nu 

se plictisea la coadă: oamenii intrau în vorbă unii cu alţii, eu îmi găseam cîte un prieten cu 

care nu aveam voie să mă duc departe. Cam aşa vedeam lucrurile. Îmi amintesc că pîinea, de 

exemplu, putea să vină oricînd, chiar şi seara, era nevoie numai de un vecin care să-i anunţe 

şi pe ceilalţi.  

"DemoIările" erau subiectul preferat al bunicii. Ea de abia aştepta să-i demoleze 

comuniştii casa şi să o mute la bloc, în cutia de beton. Într-adevăr casa ei urma să fie 

demolată, numai că în decembrie 1989 Ceaşescu a fost omorît, comuniştii nu au mai apucat 

să termine demolările. Şi astăzi se vede clar o diferenţă pe strada Alunişului: de la numărul 

67, cel la care am locuit noi, mai sînt zece case, apoi urmează blocurile.  

Mîncam ciocolată cu cremă de coniac, îngheţată (cred că Polar se numea), Cavit (care 

mi se părea destul de greţos), sticks-uri, guma Turbo (era bună la gust, avea surprize, fiecare 

ţigancă vînzătoare de seminţe la colţul străzii avea şi gumă Turbo).  

Seara: eu, bunica şi bunicul ne uităm la discursul Tovarăşului (nu înţeleg nimic din ce 

spune, dar sigur e de bine, altfel nu ar fi apărut în fiecare seară la televizor), de abia aştept 

să înceapă desenele animate (Nu zaieţ, nu pagadi! Măcar scrisul dacă l-aş înţelege, dacă nu 

limba. Lupul ăla e cam prostuţ, şi-o ia mereu. Miaunel şi BăIănel, Lolek şi Bolek). 

  

Jocuri, jucării  

an tan te dize mane pe dize mane compane an'tan te 

50 .... 60 ... 70 ... 80 .... 90 ... sutaaaa 

Cine nu e gata îl iau cu lopaaataaa! 

Dan, ciu, fri 

Parilela vrea copii 

Şi Bobi nu o lasă că e prea frumoasă. 

Leapşaaaaaaa ... pe ouate ( cum adică "pe ouate"? se ouă cineva aici şi eu nu am 

sesizat?) 

Înainte de jocurile pe calculator care necesită o placă video, memorie RAM şi alte 

componente de calculator, au fost jocurile de carton: „Nu te supăra, frate”, „Bunul 
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gospodar” (un fel de Monopoly), „Piticot”, „Marocco”, „Cum circuli” (un joc care funcţiona 

cu baterie şi care te învăţa regulile de circulaţie), „Moto cros”, dar şi soldăţeii şi indienii de 

plastic.  

Tot în categoria jucării intră şi păpuşa Gelu, nelipsită din colecţia oricărei domnişoare 

(voiau să facă din noi mame model?). Nu-mi amintesc în ce context am primit păpuşa, cred 

că de Crăciun.  

Îmi plăcea foarte mult să merg în librării. Îmi plăcea cum mirosea acolo, parcă şi azi 

miroase la fel. Tot timpul o rugam pe bunica să-mi cumpere pixuri. Îmi plăcea să desenez, 

mai ales pe cărţi şi pe reviste. 

  

Crăciunul  

Oamenii nu primeau liber, şi totuşi nimeni nu muncea. Nu mai ţin minte dacă aveam 

sarmale, cîrnaţi, caltaboşi, dar ştiu sigur că aveam tot timpul ţuica de dude (eu le adunam 

din curte vara). Ţuică primeam numai jumătate de pahar pentru că eram prea mică. Iarna 

îmi plăcea pentru că eram în vacanţă (care începea mereu pe 22 decembrie şi cred că aşa a 

rămas şi azi), era zăpadă, făceam oameni de zăpadă, fratele meu mă trăgea cu sania şi mai 

ales pentru că "decembrie era luna cadourilor". Împodobirea "pomului de iarnă" era dirijată 

de bunicul. Ştiam că o să mănînc banane şi cozonac. Bunicii primeau colindători, numai că 

nu erau aşa mulţi ca acum.  

La grădiniţă pictam felicitări pentru Moş Gerilă (nu-mi plăcea deloc cum suna acest 

Gerilă - Cum adică? Îi era frig? Sau cum?, acasă îi spuneam tot Moş Crăciun). În fiecare an la 

"serbarea de iarnă" primeam o trusă de "doctoriţă". Prin urmare am avut vreo trei astfel de 

truse corespunzătoare celor trei grupe de la grădiniţă: grupa mică, mijlocie şi mare.  

Echipamentul de iarnă era alcătuit din salopeta de fîş şi cizmuliţele de cauciuc, toate 

rămase de la fratele meu. Pînă prin clasa întîi eu reciclam hainele fratelui meu. 

  

Grădiniţa  

Am fost Şoim al patriei. Aveam fusta albastră, cămaşa portocalie, niciodată nu am 

avut pălăria. Nu-mi plăcea materialul din care era făcută uniforma, era un fel de plastic în 

care muream de cald. La grădiniţă era bine: ne jucam toată ziua, cîntam, mîncam (cel mai 

mult ne plăceau spaghetele pentru că ne jucam cu ele), cînd era cald ieşeam în curte. Nu am 
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jucat niciodată un rol important în vreo serbare de la grădiniţă. Îmi amintesc că, la cîteva zile 

după ce l-au omorît pe Ceauşescu, bunica mia spus că nu voi mai avea "tovarăşă 

educatoare", voi avea o "doamnă educatoare" (chestia asta a fost pentru mine ceva de: 

genul - lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba).  

 

Sfîrşitul săptămînii  

Veneam la bloc la părinţi. Vineri: iarna, derdeluşul din faţa scării este bine lustruit de 

hainele noastre, bineînţeles că: derdeluşul dă în stradă, dar la capătul lui se află întotdeauna 

cineva care dă de şase. Cîteodată nici două perechi de mănuşi, respectiv de şosete nu sînt de 

ajuns. Sîmbătă: vara, după-amiaza, trei fetiţe se joacă elasticul în faţa scării, pe asfalt, băieţii 

încearcă să imite sunetul de luptă al indienilor, improvizează lupte între soldăţeii şi indienii 

de plastic, un vecin nervos îşi ceartă nevasta, altul îşi spală autoturismul. Dacia, proprietate 

personală, de culoare nedefinită, la parter cineva face un gem de căpşune, mai sus altcineva 

prăjeşte seminţe. Pe scară este un miros îmbietor. Duminică: lacrimi de crocodil, trebuie să 

mă întorc la bunici.  

Era foarte greu pentru mine să îmi petrec o săptămînă întreagă la curte, apoi să vin la 

bloc să mă adaptez, apoi să mă întorc iar ş.a.m.d. Nici măcar nu-mi plăcea să locuiesc la 

curte, cei care stăteau la bloc mi se păreau mai modemi, nu aveau sobe, apa lor potabilă 

ieşea din perete, a mea ieşea din pămînt, trebuia să o car cu găleata. 

  

Cărţi  

Primele cărţi pe care m-am uitat au fost Legendele istorice. Pe la 5-6 ani silabiseam. 

Îmi plăceau foarte mult "erbii patriei" din acele povestiri. Acolo i-am întîlnit pentru prima 

oară pe: Banul Mihai şi călăul, Mihai Vodă şi Hasan Paşa, Haiducul Pintea viteazul, Petrişor, 

fiul revoluţiei, Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, Eroul de la Mălini, Boabă, copilul 

munţilor, Copiii secetei. Nu ştiu cît de mult înţelegeam ce se întîmpla în aceste cărţi, dar ştiu 

că îmi plăceau pozele şi personajele acelea curajoase. Pozele cu Nicolae Ceauşescu şi cu 

Elena Ceauşescu plantînd copaci mă emoţionau cel mai tare. Cred că genul ăsta de poze îi 

umaniza şi de aceea îi admiram eu. Prin pozele acelea ei deveneau nişte oameni normali, 

care fac vizite la uzine, pe şantiere, care plantează copaci. Iar cuvîntul "dictator", pe care îl 

mai auzeam din cînd în cînd în jurul meu, nu avea nicidecum o conotaţie negativă.  

Cîteodată mai răsfoiam manualele fratelui meu, din care nu înţelegeam nimic, 
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bineînţeles. Şi acolo dădeam peste aceeaşi imagine, poza "tovarăşului Nicolae Ceauşescu". 

Dacă îl vedeam în cărţi, la televizor atît de des, nu puteam să cred despre el decît că este un 

om bun, deştept şi demn de admirat. "Era primăvara. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu 

împreună cu tovarăşa Ceauşescu se aflau într-o vizită de lucru prin Transilvania. Ca de obicei 

au stat de vorbă, s-a sfătuit cu muncitorii, cu ţăranii, cu toţi cei care muncesc. Şi, tot ca de 

obicei, au aflat sfaturi bune şi înţelepte, aşa după cum au primit sfaturile pe care muncitorii 

le-au dat cu respect şi dragoste. După ce a vizitat mai multe fabrici şi uzine, după ce a intrat 

prin şcoli, prin sate, prin gospodării, după ce a văzut cum se ară şi se seamănă ogoarele, 

tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-a interesat de istoria acelor locuri (...)", din Povestiri istorice 

de Dumitru Almaş, 1984, p. 77. Nici nu mă gîndeam că nu putea fi adevărat sau că tovarăşul 

ar fi fost un om rău. Pe mine nu mă afecta comunismul, regimul. Nici măcar nu mă gîndeam 

că poate exista o viaţă mai bună decît aceea pe care o aveam sau că a existat vreodată o 

viaţă mai bună. Poate că dacă aş fi fost mai mare aş fi simţit altfel tot fenomenul. De abia 

cînd am mai crescut şi am văzut că au început să apară altemativele, am înţeles că... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amintiri care nu încap într-o listă 

(Oana-Raluca Drăgoescu) 

 

Amintirile mele sînt şi ale altora. Aveam cinci ani la Revoluţie, atunci cînd s-a prăbuşit 

regimul comunist. Amintiri prea multe despre viaţa mea din aceşti cinci ani nu am, amintirea 

acelui decembrie de de acum aproape 17 ani o păstrez însă, foarte clară, în suflet şi în 

minte. Îmi amintesc mai ales strigătele de deznădejde ale vecinei de jos, al cărei fiu, Victor, 

se afla atunci în Bucureşti, satisfăcîndu-şi stagiul militar. Nu mai aflase veşti de la el de vreo 

cîteva zile şi era îngrozită de faptul ca băiatul i-ar fi putut zăcea mort undeva.  

Eram copil şi nu înţelegeam de ce lumea se agita atîta, de ce la televizor îi vedeam pe 
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Tovarăşul şi pe Tovarăşa căzînd la pămînt, jucîndu-se de-a hoţii cu nişte oameni cu puşti de 

jucărie.  

Am înţeles mai tîrziu că puştile nu erau de plastic şi că nu era o joacă. Dar astea sînt 

lucruri triste. Prefer să-mi amintesc numai de cei cinci ani "de regim" pe care i-am apucat şi 

eu. Deşi puţine, aceste amintiri sînt, totuşi, destul de plăcute. Sau, mai degrabă, liniştite. Atît 

de calme, încît prevesteau parca revolta ce avea să vină.  

Amintirile mele nu sînt numai din cei cinci ani de dinainte de 1989, căci printre ele se 

mai găsesc şi cîteva lucruri ce s-au întîmplat dupa această dată. De ce poza mult iubitului 

nostru Tovarăş tronează mereu pe prima pagină. Poate pentru că este primul ce mi-a venit 

în minte, figură emblematică, reprezentativă a perioadei în cauză. E tabloul tipic din sălile de 

clasă, din grădiniţe, din spitale sau din orice altă instituţie de atunci. E tabloul pe care îl 

vedeam în fiecare zi, cînd mergeam la grădiniţă si spre care ne îndreptam privirea, cîntînd şi 

lăudînd încolo şi încoace.  

Îmi amintesc de acuarelele cu care mîzgăleam flori cu frunze mari şi case cu fumul 

mov ieşind pe coş, de îngheţata aceea sub formă de pachet de unt, îngheţata de cacao sau 

vanilie, ce-ţi lăsa pe cerul gurii o senzaţie ca de praf de uliţă înmuiat de o ploaie caldă de 

vară; de tanti Stela şi ghereta ei cu vată de zahăr, pe care o savuram contra a doi lei. 

Îmi amintesc şi de colecţia tatei de bancnote sau de roboţelul din pachete de ţigări, 

destul de la modă în perioada de dinainte şi chiar de după căderea regimului. Tînjesc şi 

acum după Sana, iaurtul care mă înnebunea, pur şi simplu.  

Dar nu mi-aş mai dori să am parte de reuniunile acelea între colegi, unde se fuma 

mult. Noroc că tata s-a lăsat de fumat de cîţiva ani.  

Cozile la pîine şi la carne ştiu că au existat, dar eu îmi aduc aminte mai ales de uşa 

din spate a alimentarei de lîngă blocul nostru, unde vînzătoare era tanti Mariana, vecina de 

la etajul unu. Cînd se făcea aprovizionarea cu carne, noi eram acolo, eu şi mama, scutind 

familia de "adidaşii" de porc. Iar ziua în care un domn s-a prezentat la uşa noastră cu cartela 

de pîine a mamei mi-o amintesc cu mare emoţie. Nu înţelesesem atunci cine era domnul 

acela şi de ce mamina era atît de fericită că-i adusese o bucată de plastic găsită de el pe 

stradă.  

O amintire scumpă mi-e plimbarea cu Trabantul unchiului Bădiţa.  
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"Malenkaia bîzdîgania pîr-pîr na uliţa"1 cu care mergeam duminica la bunici. Alături 

de Trabant îmi amintesc şi de camioneta, "Multicar", foarte haioasă, cînd vedeai cum cotea 

spre magazia alimentarei, nu ştiai ce să faci, să rizi sau sa o iei la goană să prinzi un loc în 

faţă la coadă.  

De Moş Gerilă, recunosc, n-am auzit, căci parinţii mei au avut grijă să mă înveţe că 

există Moş Crăciun, şi nu Moş Gerilă. Nu prea conta pentru mine cum se numea moşul ăla 

care îmi aducea ştrampi, portocale (luate de tata de prin delegaţiile sale prin Timişoara) sau 

banane verzi, pe care le mîncam după ce se coceau.  

Simţeam o satisfacţie enormă cînd purtam pantofii de Guban ai mamei, cu vreo zece 

numere mai mari şi cu un toc de vreo 15 centimetri. Adoram să-mi bag nasul prin fardurile şi 

cremele ei şi să mă împopoţonez. Îmi plăcea sa umblu la cutiuţa cu medicamente, unde 

găseam întotdeauna alifiile acelea chinezeşti şi roşii, cu miros de mentă sau de cine ştie ce-o 

fi fost.  

Mi-l amintesc pe fratele meu Pionier şi pe mine plîngînd că nu pot merge şi eu la 

şcoală, pe doamna Toma, învăţătoarea lui, şi mai apoi pe mine şcolăriţă, cu două fundiţe şi 

cu un ghiozdănel roşu cu un astronaut, luat de mama de la ruşi. Îmi vine în minte desigur şi 

abecedarul, după care am învăţat şi eu să scriu sau manualul de română, cu fetiţa aceea 

care îl luase pe „nu” în braţe, ori de poeziile Elenei Farago, Gîndacelul sau Căţeluşul şchiop. 

Clasorul cu timbre al fratelui meu era desigur un obiect de dispută între noi. Nu vroia să 

împartă cu mine nici unul, deşi el avea două. Nu am sa uit de asemenea niciodată orele de 

lucru manual, cînd confecţionam mărgeluţe din ghindă sau din castane.  

Nu am sa uit multe lucruri din acea perioadă şi asta pentru că ele fac parte din 

copilăria mea, la fel cum fac parte poate şi din copilaria altora ca mine, lucruri bune sau mai 

puţin bune, dar în orice caz lucruri interesante, care merită sa fie spuse şi altora.  

 

 

 

 

 

                                           
1 Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, O lume dispărută. Patru istorii 
personale, urmate de un dialog cu H.-R. Patapievici, Iaşi, Polirom, 2004 
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Istoria gazdelor mele  

(Igor Mocanu) 

 

Eu nu am amintiri legate de comunismul de-aici. Poate doar cîteva flashuri cemi apar 

uneori în minte cînd mă gîndesc la acele momente din copilărie în care, căţărat pe masă, 

loveam cu pumnii cît puteam de tare un televizor "Iantari" că doardoar, în colţul din 

dreapta-sus a ecranului, o apărea sigla cu "TVR". Din dealul Tartaulului, comuna din judeţul 

Cahul în care m-am născut (de fapt, în certificatul de naştere scrie "născut în raionul 

Cantemir, URSS"), TVR-ul răzbea rar şi cu intermitenţe, şi atunci numai pe timp de ploaie. 

Cînd era cerul senin şi cu soare, nici pomeneală de recepţie.  

Am în schimb amintiri, proaspete ca o halcă buretoasă de carne, din ultimii trei-patru 

ani de cînd am venit în România să fac Literele. Imaginea mea de dinainte de a trece 

graniţele acestei ţări, acum trei-patru ani în plină tranziţie, este următoarea.  

Îmi închipuiam că Bucureştiul e doldora de anticariate îmbrebenate cu cărţi la preţuri 
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mici, în stare să satisfacă pînă şi tabieturile unui bibliofil feroce, aşa cum îmi plăcea să mă 

văd. Pentru facultate îmi imaginam nişte profi gata să stea de vorbă oricînd cu studenţii lor. 

Aveam speranţa că voi da peste nişte colegi cel puţin toleranţi cu străinii. Eram sigur că 

gazdele nu sînt ca acelea din Chişinău, adică nişte oameni evisceraţi, bipezi fără facultatea 

bunului simţ, bine dotaţi cu o capacitate insuportabilă pentru acumularea cît mai multor 

lucruri care nu le aparţin, şi cu o poftă descumpănitoare de a sta la sfat.  

Parte din aceste închipuiri cisnistrene s-a adeverit, cealaltă parte însă, cea cu 

gazdele, nu a făcut altceva decît să-mi dezvăluie, dincolo de conglomeratul statistic al 

victimelor mai mult sau mai puţin indirecte ale unui regim totalitar virusat, miezul poros al 

consecinţelor, de cele mai multe ori de la sine grăitoare. Eu doar voi consemna ce am văzut 

pe la casele la care am tras.  

Renunţasem din start la ideea de cămin studenţesc pentru că voiam să fac carte. 

Prejudecată? Poate. Nu mă simt în măsură să cîntăresc prospecţiunile.  

Pe 31 septembrie 2003, numai bine reuşisem să dau jos din portbagajul autocarului 

cele 16 pungi de rafie, că în dreptul nostru (mai eram cu cineva, cu prietena mea de atunci) 

opreşte o maşină care avea scris mare pe spate cuvîntul „jandarmerie”. În acest timp 

umpleam vintrele unei Dacia Berlina cu cele 16 plase. Din maşina jandarmeriei coboară un 

domn în uniformă, se apropie de mine, mă bate pe umăr şi îmi cere, în formula clasică, 

actele domniei mele la controlul domniei sale. Un buletin şi un paşaport trec imediat în 

mîinile respectabilului organ. Şi ce ai dumitale (adică eu) în pungile alea, întreabă. Cărţi CD-

uri, haine, conserve, zic. Şi, mai vinzi CD-uri şi pe-aici, mă întreabă jandarmul, ţuguind buzele 

ca la concertele de muzică electronică. Nu, sînt la purtător, răspund eu îngroşat ca la 

concertele de hiphop. Şi viza, mă întreabă. Sînt în anul înîi, răspund.  

Îmi întoarce actele, se urcă în maşină şi pleacă. Eu urc în faţă, în taxi, şi zic, Aleea 

Lereşti, Rahova, pe Antiaeriană. Te-a văzut aşa, îmbrăcat lălîu şi tuns ca-n puşcărie, ce-o fi 

zicînd ... , monologhează taximetristul.  

Din autogara Filaret se vedea una din faţadele Casei Poporului. De pe bancheta din 

spate, prietena mea chicoteşte. Se gîndea la o butadă tristă întîmplată pe autocar în drum 

spre Bucureşti. O doamnă întrebase dacă ştia cineva cum poate ajunge ea pe strada Nicolae 

Iorga. Asta-i România Mari, uăi, tre' sî ştii tăt di la a la ia, replică mucalit şoferul autocarului. 

Noi am rîs pentru că ştiam că "a" şi "ia" sînt prima respectiv ultima literă a alfabetului 

rusesc.  
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Pe Aleea Lereşti stătea Tanti Anuţa, cum bine s-a recomandat acea doamnă în etate, 

scundă ca un liliput şi cu vocaţia căinării adusă la perfecţiuni nepămînteşti. Despre ea ştiam 

din ce-mi povestise taică-meu care era în Milano, că era sora individului pe care îl avea el ca 

partener de job acolo. Despre mine, Tanti Anuţa ştia că vin singur şi că-i dau 40 de dolari pe 

lună plus întreţinere, cablu, telefon. După ce văzuse că nu-i onorez de unul singur camera 

rezervată, a început să-şi plimbe ostentativ jumătate de faţă amorţită.  

A doua zi aflam că în România se plăteşte pe cap de chiriaş şi nu pe spaţiu de locuit 

ca în Republică unde, o dată aşezat la chiria ta, puteau sta într-o cameră cîţi oameni voiau. 

Prin urmare, Tanti Anuţa s-a ales după multe tratative, cu 80 de euro cash de la cei doi 

proaspăt veniţi. Tratativele s-au purtat nu atît cu privire la suma plătită cît cu privire la 

deviza monetară în care-i viram suma. Tanti avusese în ziua respectivă o mare mirare: a aflat 

cum arată euro. Dar s-a temut. S-a temut să nu fie mai puţin. Dna Cornelia, vecina lui Tanti 

Anuţa, cu doi copii în Italia, cu parchet "din ăla scump pe jos" şi cu veceu "de lux" în baie, i-a 

explicat gazdei noastre că-i o afacere pe cinste să perceapă chiria în euro. Dolaru-i mai ieftin, 

i-a explicat ea babei. Baba, surdă cînd îi convenea şi cu insomnii frecvente, a ştiut ce are de 

făcut luna viitoare. Cînd în luna următoare, iniţiat deja în spirit local, i-am întins cei 80 de 

dolari, Tanti Anuţa a obturat aer în nări dîndu-mi vestea că nu aşa ne-am înţeles.  

Tu îţi aminteşti vreo înţelegere, o întreb pe prietena mea. Nu, nu îmi amintesc, 

hoaşca naibii.  

A treia zi aflam că maneaua tînguioasă care ne-a ţinut treji pînă la răsărit venea din 

camera vecinului nostru, un chiriaş mai vechi, de vreo douăzeci şi şapte de ani ca vîrstă, 

plutonier, cu 9 milioane salariu pe care-i spărgea într-o noapte. Că Tanti Anuţa-mi mai 

povestea, de obiceiul ei în timpul meselor noastre, toată viaţa ei şi a lui Adi - pre numele lui, 

vecinul meloman.  

În iarna care a urmat, Tanti s-a pomenit cu încă o femeie în casă de care nu putea 

scăpa, că voia să scape că nu-i dădea nici un leu, pe care o adusese Adi că i se făcuse milă de 

ea, maică, c-o vedea aşa în fiecare dimineaţă plimbîndu-se pe şoseaua Alexandriei cu o 

geantă după ea căutînd casă unde să stea, că erea dintr-un sat de pe lîngă Teleorman.  

Din fix Teleorman era Adi. Pe la sfîrşitul lui ianuarie Tanti Anuţa a avut în casă 

tămbălău mare. Îi venise în vizită un ţigan, proaspăt ieşit de la puşcărie, care voia să-şi 

recupereze nevasta. Nevasta se împrietenise între timp cu gazda noastră şi, din vorbă-n 
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vorbă, îi mărturisise că Adi urma să fie tătic. Păi cum, măi băiatule, tu de prezervativ n-ai 

auzit, îl căina baba pe meloman. N-am auzit, tanti, îmi zice. Da voi aţi auzit, face Tanti Anuţa 

spre noi insinuant. Mie mi se oprise un cîrnat în gît, că luam masa, fireşte, iar prietena mea a 

încremenit pe taburet.  

Acuma, tu dacă nu vii, fă, la mama acasă, Violeto, eu îmi dau foc, că o viaţă te-am 

iubit, şi-o viaţă nu te las, zice eliberatul. Degeaba îţi pişi ochii că eu nici mort nu te las cu 

miliţianul ăsta. Mi1iţianul plîngea în baie. Dar a lăsat-o să plece că-i om cu respect pentru 

sentimentele valabile, cum îmi mărturisea mult mai tîrziu. 

A patra zi de la sosire aflam că Tanti Anuţa s-a pricopsit la cei 78 de ani ai ei cu o 

incontinenţă urinară şi ne roagă, maică, să-i spunem cînd aveam de gînd să facem baie, că o 

dată o trece şi vine peste noi, chiar acolo sub duş.  

Pe la sfirşitul lui februarie 2003 parăseam casa din Rahova cu surle şi trîmbiţe.  

Mergeam în Ferentari, la Baduc, printre blocuri dacă vii dinspre Găzarului, în linie 

dreaptă dacă vii pe Iacob Andrei. Ne lăsasem seduşi de ideea unei chirii în toată regula, fără 

proprietari colocatari, chit că era vorba să stăm într-un apartament cu două camere, într-un 

bloc de nefamilişti. Într-o cameră stăteam eu cu prietena mea, în cealaltă doi colegi 

simpatici de la Universitate, moldoveni şi ei, cu o vastă experienţă de cămin studenţesc în 

spate.  

Stradela pe care stătea proţăpit blocul nostru gri dădea într-o piaţetă care era de 

fapt un pavilion de manevră a întreprinderii de materiale de construcţii - Baduc. Pe la patru 

dimineaţa venea cîte un tren. Pe la opt veneau strîngătorii de fiare vechi. Pe le zece se găsea 

întotdeauna cineva care să scoată la balcon două boxe pentru a rula pe rînd şi încontinuu 

proaspetele hituri în materie de manea.  

Am stat pe Iacob Andrei preţ de trei sesiuni în care, ca un făcut, de fiecare dată 

apărea cîte o piesă care spărgea topurile şi mie timpanele neputincioase în faţa celor cîteva 

mii de waţi, în luptă crîncenă cu cele două rînduri de sticlă ale geamului pe care eram astfel 

nevoit să-l ţin închis şi în iunie. Îl deschideam după ora unu noaptea. De la geamul camerei 

mele din Ferentari, dacă mă uitam în jos, vedeam curtea vecinului de la parter (eu stăteam 

la et. 1), o curte bine gospodărită cu tot felul de calorifere de fontă şi maşini de spălat vechi; 

dacă mă uitam drept înainte vedeam la balconul blocului de vizavi cele doua boxe, duşmani 

pe viaţă ce somneau somn adînc, în stînga vedeam o parcare mereu plină care se golea 
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numai cînd se dădea vreo nuntă en plein air; în dreapta nu vedeam nimic dacă mă uitam 

rectiliniu, însă, dacă înălţam un pic privirea, pe sîrmele stîlpilor de curent se legănau domol 

cîteva perechi de ghete spînzurate de şireturi. (Pentru simbolistica ghetelor atîrnate, 

recomand filmul 187 cu Samuel L. Jackson).  

Într-o seară, şi întîmplarea asta am ţinut-o sub pecetea tainei multă vreme, cînd mă 

întorceam spre casă pe la ora unsprezece noaptea, după ce trecusem de cele două bodegi 

zgomotoase care decorau drumul meu de la Găzarului pînă la Baduc, de după gardul de 

tablă care făcea ca pavilionul Baducului să aibă şi buze, mi-au ieşit în faţă doi indigeni. Unul 

mi-a pus un cuţit la gît, altul mă buzunărea abil. Ca atare, aveam actele şi banii în buzunarul 

interior al paltonului. Nu ştiu dacă e vorba de noroc sau de "hazard obiectiv", cum ar spune 

Bogdan, dar, în învălmăşeala teancului de acte, primul care s-a nimerit să fie deasupra a fost 

buletinul. În secunda următoare, buzunargiul a citit placid "Republic of Moldova", m-a privit 

descumpănit, a pus totul frumuşel la locul lui în buzunare după care a rostit: "Băiatu', ne 

cerem scuze, vrei o bere?"  

Taina acestei turnuri, adevărat coup de théâtre, am aflat-o ulterior din gura unui 

conaţional. Unui amic al acestuia îi scoseseră de sub palton, în exact aceleaşi circumstanţe, 

nu un buletin ci un kalaşnikov, tot of Moldova.  

Dar nu din această cauză am plecat din Ferentari. Alta e povestea plecării mele de 

acolo. A fost să se întîmple o banală vînzare de apartament fără ştirea noastră. Aşa că, în 

plină sesiune de iarnă a lui 2005, a trebuit să-mi găsesc un alt acoperiş, după ce ne-am trezit 

la uşă cu noii proprietari.  

În ziua cînd mă mutam, vecinii mei din Ferentari pîrleau un porc pe pavilionul 

Baducului.  

A doua zi am găsit o ofertă pe un anunţ lipit chiar pe uşa Facultăţii mele, la intrarea 

din Edgar Quinet. Am sunat. Noul meu proprietar se numea Constantin Moldovanu şi mă 

aştepta în aceeaşi seară pe Aleea Dealul Măcinului.  

Un apartament cu trei camere, deloc aerisit, fără geamlîc şi sonerie. Aflu că în 

camera din faţa mea, cum intri, stau patru tipi, doi fac politehnica, unul psihologia şi altul 

limbi străine. Sorin, Gigel, Fănel, Jorel, că nu-mi amintesc numele, mi-i prezintă. În clipa în 

care i-a strigat, din camera respectivă au dat buzna afară patru vlăjgani încît mă întrebam 

cum de încap toţi patru într-o asemenea cameră.  

El e Igor, mă prezintă domnul Constantin Moldovanu. Hai să-ţi arăta camera.  



40 
 

Aceasta e, şi dacă mai poţi găsi pe cineva, vreun coleg, nu iau mult, 40 de euro pe 

lună, plus 500.000 întreţinerea şi 120.000 lumina. A, da, şi vreau garanţie o întreţinere. Cam 

mică, zic, şi nu cred că încăpem doi în camera asta. Ce-aţi zice dacă v-aş da 80 de euro, plus 

o întreţinere, a mea, şi o lumină? Plus garanţia. 

S-a codit, s-a învîrtit, în final a acceptat. A doua zi am început să cărăm, eu, Gruia şi 

Bogdan, tot calabalîcul meu. Într-o săptămînă eram instalat. Cînd mi-a văzut biblioteca, dnul 

C. Moldovanu a trecut de la "Igor" la "domnul Igor". A venit a doua zi la mine cu două coli 

albe, transparente, ca să semnăm un fel de contract pentru suma dată de mine şi primită de 

el. Mie-mi place să fac totul nemţeşte, zice, că şi linoleumul ăsta pe care-l vezi e făcut de 

nemţi. Dom'le, neamţul face totul calculat, na trebuit să-l schimb niciodată, nu ca românu'. 

Că şi românu' a fost deştept un timp, pînă a căzut Dej. Dom'le, Gheorghiu Dej, noi nu mai 

avem oameni d'ăştia!  

Am înghiţit în sec. Am tăcut încercînd să mă concentrez pentru următorul examen, că 

eram în sesiunea de iarnă. Dar dumneata de unde eşti, că n-ai nume românesc, mă-ntreabă. 

Din Cahul, zic eu. Dumnezeu mi te-a trimis, zice, că şi maicămea a fost basarabeancă, din 

Ţiganca. Şi-odată se ridică de pe taburetul pe care a şezut tot timpul, se-apropie de mine, 

mă strînge în braţe, şi-nc-odată îl buşeşte plînsul. Să nu crezi că-s nebun, că eu sînt bătrîn, 

am 60 de ani, sînt sur la cap, dar nu se vede, că-s vopsit. Ei, nebun, cum să fiţi nebun? De 

emoţie, îl consolez eu.  

A treia zi a intrat ca o mîţă în camera pe care începeam să o cred a mea, cu un braţ 

de coli in octavo în braţe. Domnu' Igor, eu nu deranjez, da' eu sînt poet şi tare mi-ar fi 

plăcut, nu ştiu dacă mă-nţelegi, să-ţi citesc nişte poezii. Am şi eu o bibliotecă, zice. Nu mă 

deranjaţi deloc, îmi face plăcere chiar, mint eu ca un impostor. Mă trîntesc într-un jilţ, îi ofer 

loc pe un taburet, îmi aprind o ţigară şi, picior peste picior, îi dau de înţeles că îl ascultam. 

Ştiţi, domnul Igor, eu mă simt ca Eminescu cu Creangă acuma. Bănuiesc că eu eram Creangă, 

iar el - poetul. Prima se numeşte Eminescu, că mie-mi place foarte mult Eminescu, mă 

informează dnul Constantin. Şi începe: "Eminescu e poporul..." Nu mai ştiu acum care-i 

continuarea, dar ţin minte că a ţinut-o aşa preţ de cinci minute. După care trece la alta, apoi 

la alta. Cînd a terminat, se însera, iar eu nu mai aveam ţigări, aşa că l-am anunţat politicos şi 

cu regret prefăcut că trebuie să mă aprovizionez, altminteri nu pot lucra, şi-i fac un semn cu 

ochiul la teancul de coli care mă aştepta lîngă laptop. Bine, dar ce părere aveţi, se 

interesează. Doriţi o părere intimă sau una de critic, îl întreb. De critic, mă asigură el.  
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Textele dumneavoastră ţin mai mult de poezia din jurul lui 1900, cînd înflorea 

sămănătorismul. Au puternice tangenţe cu poezia unui Coşbuc, de pildă. Vă mulţumesc 

foarte mult, îmi zice el foarte mîndru că poezia lui are puternice tangenţe cu cea a unui 

Coşbuc, de pildă. Să ştiţi că veţi ajunge un critic mare.  

Peste cîteva zile mă invita să-i văd biblioteca. Într-o cameră în care erau depozitate, 

ca după voia lui Lautréamont, nenumărate obiecte care mai de care mai insolite şi mai 

anacronice, într-un colţ, în spatele unor boxe imense, se vedea o mare pată roşie, expansivă. 

BPT, îmi zic în gînd. Sînt ale lui fi-meu, că lui îi plăcea muzica, da' cînd m-au părăsit cu toţii 

nu l-am lăsat să le ia. Că nevastă-mea, după ce s-a dus la vecina asta a noastră de deasupra 

s-o ajute, cînd s-a-ntors era alta. De-atunci certuri şi certuri, pînă m-a lăsat. Pe patul unde 

dormi matale au dormit şi copiii mei. Ce le-am făcut? Zi şi matale, ce le-am făcut? Dacă vezi 

cumva jigodia asta de deasupra plimbîndu-şi javra să nu vorbeşti cu ea că e securistă şi te 

toarnă.  

Cît a durat confesiunea d-lui Moldovanu am reuşit să arunc o privire prin bibliotecă. 

Cînd a ajuns la pasajul cu părăsitul de către nevastă l-a buşit plînsul din nou, ca ajungînd la 

"securistă" să capete în glas o ură stridentă, aşa încît, mulţumindu-i politicos pentru că mi-a 

arătata biblioteca, m-am întors în camera mea. Am luat un volum din Kafka şi m-am pus pe 

citit, fumînd ţigară după ţigară.  

Cam pe la începutul lui februarie mă trezesc într-o dimineaţă tremurînd de frig ca un 

tractor cu motorină impură, şi cu o febră ca de gelatină ce mă sufoca. Pun mîna pe calorifer, 

bocnă. Am mers la bucătărie să-mi prepar un ceai. La bucătărie, căldură mare. Mi-am zis că-i 

de la febră. Ies pe hol, pereţii geruiesc, iar de la colegi răzbate un puternic "Cînd soarele 

răsare, am ochiî injectaţi..."  

Pricepusem poanta. Dl Moldbvanu, mecanic de locomotivă, era plecat pentru trei zile 

la muncă. Atîta dura tura lui. La drept vorbind, băgasem de seamă că uneori zilele în care 

aveam căldură în cameră alternau cu cele ceva mai friguroase. M-am dus la centrala termică 

din bucătărie şi am dat volumul de căldură la maxim. În cîteva ore puteam să mă plimb prin 

cameră la bustul gol. Pe seară am deschis şi fereastra. Tot pe seară s-a întors şi dl Constantin 

de la muncă. A intrat val-vîrtej în camera celor patru colegi ai mei şi a început să-i ia la 

întrebări. Am ascultat ţipetele lor amestecate cu văicărelile lui preţ de zece minute după 

care, nemaisuportînd gălăgia, m-am dus peste ei. Am nimerit la spartul procesului, cînd 

juriul delibera.  
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Să ştiţi că eu am dat drumul la căldură, zic, aveam de dimineaţă o răceală zdravănă, 

îmi cer scuze dar nu am mai putut suporta frigul.  

Dl Moldovanu a rămas siderat.  

Altădată, după o lungă zi de şcoală, intru în cadă şi dau drumul la apa caldă.  

Era mijlocul lui februarie, cred. Mă pomenesc cu un jet de apă rece ca gheaţa că-mi 

explodează fix în ţeastă. Am ieşit gol puşcă din baie, am intrat glonţ în bucătărie, misterul 

provenea tot de la centrală. Dau volum la apa caldă, fac baie, mă întorc din nou la bucătărie 

şi închid la loc.  

Spre seară mă înfăţişez în faţa d-lui găzdaş şi, cu un aer de inocenţă suficient jucată, 

îl întreb dacă are cumva veşti legate de apa caldă, dacă ştia cînd îi vor da drumu' ăia de la 

termonuştiucum. Nu ştiu, domnu' Igor, că şi eu vreau să mă spăl şi n-apuc nicidecum apă 

caldă. Neamţu', cînd face o treabă, făcută rămîne, dar cu ăştia, le dai bani şi tot fără apă 

rămîi. Dl Constantin, zic, aţi văzut că am pe masă un laptop, care, puteţi presupune şi 

dumneavoastră, e mult mai complicat decît o centrală termică, credeţi că nu mi-am dat 

seama că îmi închideţi apa şi căldura? Păi, aşa ne-am înţeles?  

A tăcut mîlc, dar după două ore a venit iarăşi la mine în cameră, de data asta doar cu 

trei hîrtii în mînă. Puteţi să-mi bateţi la maşină şi mie poeziile astea? Vreau să le trimit la 

România literară, da' să ştiţi că am ales vîrfuri. Şi îmi cer scuze pentru apa caldă, că ştiu cum 

e, nu ştiu dacă mă-nţelegi, că şi eu, acum vreo douăzeci de ani, cînd eram mai tînăr chiar de 

ziua mea, de la frig eram să mor. Îţi spun dumitale că eşti intelectual, mi-am zmuls, dom'le, 

un fir de păr din regiunea anusului şi de la frig s-a infestat. A trebuit să zac în spital jumate 

de an, nu ştiu dacă mă-nţelegi.  

Cît de repede vreţi să aveţi textele, îl întreb. Cînd poţi tu, îmi răspunde.  

În jumătate de oră erau gata şi îl chemam să şi le vadă. Vai ce frumoase sînt, parcă-s 

o carte... , se extaziază dumnealui. Opaa, îmi zic, poetul nostru are gînduri mari.  

Pe la sfirşitul lunii aprilie cei patru colegi ai mei s-au mutat. Îi lăsaseră d-lui 

Constantin Moldovanu o cameră mare, goală, şi o factură de lumină neplătită.  

A doua zi de la plecarea colegilor, cînd dau să ies pe uşă să merg la facultate, dl 

Moldovanu mă anunţă că va pune covoare prin toată casa că-i vine un popă să-i sfinţească 

locul şi îmi cerea permisiunea să intre şi la mine. Vreţi să şi semnăm, i-am răspuns eu în doi 

peri şi am ieşit trîntind uşa în urma mea.  

Pe la mijlocul lunii mai, în toiul nopţii, omul nostru îmi bate discret la uşă şi mă roagă 
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să ies din cameră că vrea să dea cu tămîie. Dar nu mă mastrubez, îi dau eu cu tifla şi mă duc 

la bucătărie să-mi fac un ness. Se apropiau vertiginos examenele iar eu aveam foarte mult 

de învăţat.  

Întors plouat de la examene, m-am băgat direct în cadă unde am zăbovit cîteva ore 

bune. Dau să ies, în halat, cu părul ciufulit, în hol mă aşteaptă dl Constantin cu un caiet în 

mîini. Domnu' Igor, de cînd ai venit dumneata s-a dublat consumul de apă, şi nu de ieri sau 

de alaltăieri ci din luna decembrie. Peste cîteva zile aflam şi deznodămîntul. Îmi zice, dom'le, 

înţeleg să faci baie, da' chiar în fiecare zi. Să ştii că eu nu vreau să fiu asuprit în propria casă 

şi să mai ştii că de la sfirşitul lunii nu mai stai aici.  

Cînd o gazdă îţi spune că de luna viitoare nu mai stai la ea se întîmplă exact cum 

spune. Şi oricum, e mai bine să te cari din timp pînă nu se varsă lăturile şi tensiunile adunate 

între timp.  

Avînd toate aceste idei fixe în cap, a doua zi dis-de-dimineaţă mi-am cumpărat 

pentru a nu ştiu cîta oară Anunţul de la A la Z. Mi-l mai luasem şi înainte. Aveam gînduri 

mari. Visam la o casă proprie, numai a mea, în care să-mi aranjez biblioteca după criterii 

ştiute numai de mine, mă gîndisem şi la o ştampilă personalizată pe care să scrie cu verzale: 

"BIBLIOTECA PERSONALĂ IGOR MOCANU". Visam la o bucătărie care să lucească precum 

ceaiul meu cu lămîie pe care mi-l fac de dimineaţă în cana mea mare portocalie şi din care 

bînd ai senzaţia că bei lumină dulce, uşor acidulată. Visam la o baie mare în care să pătrund 

ca într-un sanctuar, împărţind egal abluţiunile cu iubita mea. Visam la nişte ferestre vaste, 

abisale, la care uitîndu-te să nu ştii unde încep şi unde se termină, soarele alergînd prin ele 

ca nişte copii zgomotoşi din curtea grădiniţei.  

"Bulevardul Iuliu Maniu. Ofer cameră. Băiat. Preţ rezonabil, 3.500.000". A doua zi 

aveam examen aşa că nu am stat mult pe gînduri. Am pus mîna pe telefon şi am sunat. Mi-a 

răspuns o voce feminină de croitoreasă de Apaca. Peste cîteva ore, că avea nevoie de timp 

să se aranjeze, mă întîlneam cu dna Georgeta. Mi-a prezentat apartamentul, apoi camera 

care urma să fie a mea, baia şi toate celelalte. Apartamentul era nespus de mare, avea patru 

camere. Camera mea nu era prea încăpătoare dar beneficia de un fotoliu căruia nu i-am 

putut rezista, de un pat întins şi primitor şi, mai ales, o fereastră imensă care, deşi dădea în 

curtea blocurilor cu zece etaje, mă fascina.  

Condiţiile impuse de dna Georgeta păreau rezonabile. Nu trebuia decît să-i dau suma 

respectivă la timp, să nu sun de pe telefonul familiei pentru că nu eram trecut la întreţinere 



44 
 

şi pentru că uneori o mai ascultă unii ce vorbeşte, să nu viu beat acasă şi cu femeile s-o las 

mai moale. Nu ştiu ce indicii oculte găsise dna Georgeta în înfăţişarea mea pe care eu 

personal o găseam angelică în dimineaţa aceea, încît să ajungă la concluzia că eu, în genere, 

vin beat acasă seara tîrziu şi am de obicei acroşat după mine un harem de cadîne.  

Vrînd să nu trezesc suspiciuni, mă răsesem de dimineaţă, aveam pielea feţei alburie, 

uşor bronzată, nu eram tuns prea scurt, eram îmbrăcat în alb din cap pînă în picioare şi, ca 

să produc impresie, luasem un Observator Cultural sub braţ. Astfel încît am avut grijă din 

doi timpi şi trei mişcări să-i spulber şi această din urmă suspiciune dnei Georgeta. Şi ca să nu 

mai am nici un dubiu şi ca să-i fac impresie de om serios mi-am permis şi eu să enunţ nşte 

condiţii. Linişte, plus libertatea de a veni acasă la orice oră vreau, plus un rînd de chei.  

Liniştea îmi era garantată, la fel şi libertatea de a mă întoarce acasă la cît vreau, dar 

nu putea să-mi dea chei pentnru că, din cîte i se părea, cineva îi verifica yala în permanenţă, 

aşa încît, dacă dispărea ceva din casă, numărul suspecţilor să fie cît mai mic. Dar nu va dura 

mult toată această detectivistică întrucît avea intenţia bună de a schimba yala. Îl bănuiesc 

pe cel care a stat în camera în care stai tu acuma că vine, era un drogat care atunci cînd a 

plecat mi-a zis, tanti Georgeta, o să mă întorc. Şi Carmen s-a speriat, că eu am trei fiice. Una 

e în America, alta în Bucureşti şi numai ea mi-a zis, mamă nu plec, stau cu tine, că cine o să 

aibă grijă de tine. Păi, Sorin, cine să aibă grijă de mine. Sorin e soţul meu, că eu m-am 

recăsătorit. Şi, biata de ea, cînd l-a văzut pe tatăl ei natural spintecat acolo la morgă, a 

leşinat, şi mie mi-e frică să o las să plece. Dar tu lucrezi, mă întreabă. Nu prea, colaborez la 

nişte reviste, zic. Da' faci bani, mă scrutează dna Georgeta. Depinde de cît de mari sînt 

articolele şi de cît de des le scriu, o lămuresc eu. Păcat că e la servici, că face secretariat, că 

v-aţi fi cunoscut. Că şi Carmen a făcut Litere (îi spusesem la telefon cu ce mă mănînc) şi are 

multe cărţi, a scris şi un roman despre copilăria ei, şi scrie şi poezii. Foarte interesant, 

comentez eu, uitîndu-mă la ceas. Dar dumneata, poţi să-ţi spun cu tu, tu nu te grăbeşti, nu? 

Aş mai avea o oră liberă, îi dau eu veste bună. Se fumează la dumneavoastră, o întreb. Sigur 

că da, îţi fac o cafea? Suna bine, aveam în faţă un început promiţător de convieţuire. Cînd 

pot să-mi aduc bagajele, o întreb. Păi, poţi să le aduci azi seară, după zece, e bine? Ştii, nu 

vreau să te vadă vecinii, că după aia te trec la întreţinere. Nu pot diseară, am program, îi 

spun. Atunci de mîine în orice zi în jur de două cînd sînt toţi pe la muncă.  

A doua zi sunam la interfon. Jos la scară stătea, burduşită cu vreo zece pungi de rafie, 

maşina unui prieten de-al lui Gruia, Dănuţ. Dna Georgeta nu era acasă, prin urmare ne-a 
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deschis un domn uscat, însă foarte volubil, între două vîrste, cu un banc pe vîrful buzelor şi 

cerîndu-şi scuze că nu ne poate ajuta deoarece era bolnav. L-am asigurat că nu e nici un bai 

că oricum eram cu doi vlăjgani, între care unul, Dănuţ, făcuse tot cartierul la skandenberg, 

inclusiv pe mine, într-una din serile viitoare, la o bere în scara blocului. Cu maşina bravă a lui 

Dănuţ am făcut două drumuri. Seara, cînd m-am întors de la examene, am despachetat 

parţial.  

A doua zi plecam la Iaşi, Ana, Ruxandra, Cristi şi cu mine, să lansăm numărul 2 din 

Eliterebelle. La drept vorbind, profitam de fapt de invitaţi a lui Marius Babias, curatorul 

uneia dintre secţiunile bienalei de artă de anul trecut. Pe tren, plictiseală mare. De aceea am 

început să jucăm mimă. Imitam cînd titluri de proze româneşti, cînd stări de spirit, cînd ce ne 

trecea prin minte. Scălîmbăielile mele încercînd să imit Fefeleaga, la titluri, sau ipohondria la 

stări (mi-am zis că dacă imit Conul Leonida faţă cu reacţiunea se prinde Ana mai repede 

despre ce e vorba), strîmbăturile lui Cristi încercînd să mimeze o conopidă şi eu să ghicesc, 

sau ale Anei mimînd pidosnicul, au încins spiritele. Şi le-au încins bine, că atunci cînd am 

ajuns la Nicolina, se adunase în jurul nostru tot compartimentul, adică jumătate din 

pasageri, că mergeam cu Săgeata Albastră.  

Pînă a nu ajunge la Nicolina primisem un telefon de la maică-mea, din Parma, care 

mă anunţa răvăşită că a murit tatăl ei, adică bunicul meu matern. Am ajuns în Iaşi pe la 

două. Am luat un taxi pînă la Chişinău unde am ajuns la patru. Spre seară, pe la şapte, eram 

în Lingura, satul în care s-a născut maică-mea. Era prima înmormîntare la care participam. 

Nu ştiam că atunci cînd intri în camera în care zace mortul trebuie să-ţi faci cruce, să pupi 

icoana de pe pieptul răposatului, să scoţi din torbă sticla cu vin şi să-i cinsteşti pe cei care-l 

veghează.  

Am intrat şovăind în încăperea pe care stătea întins ţeapăn bunicul meu, mai tînăr ca 

niciodată, cu ochii închişi, cu o veselie evidentă pe chipul lui neînsufleţit. Am reuşit să duc 

pînă la capăt, bărbăteşte, doar primul pas. La al doilea am înţepenit. Ipoteticul "bună seara!" 

mi se puse în gît sub forma unui nod cît noul DOOM de mare. Am început să tremur, ciudat, 

de la călcîie la cap. Era vineri seara.  

A doua zi seara urcam din Cahul în autocarul Chişinău-Bucureşti. Duminică dimineaţa 

coboram din troleul 61, singurul care vine de la Gara de Nord la Apusului, unde stăteam eu. 

Printre cearcănele ochilor suficient nedormiţi, observ o lumînare aprinsă lîngă scara 

blocului. Lîngă lumînare - o baltă de sînge. Mi-am amintit că Gruia, care stă de cînd lumea în 
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Militari, cînd m-am mutat, m-a sfătuit să fiu atent cu băieţaşii de cartier. Eram prea adormit 

ca să realizez duminică dimineaţă gravitatea bălţii de sînge aşa că am intrat în casa scării 

orbecăind. Am chemat liftul. Am intrat. Apăs tasta pe care scria „10” şi aştept cu nerăbdare 

să ajung în noua mea cameră, leagănul surmenajului meu, hamacul poticnelilor gîndului, 

cuibuşorul de nebunii al raţiunii. Deja surîdeam în sine a mea, spunîndu-mi că ar trebui să 

mă fac poet. De fapt, terminasem de citit cu vreo cîteva zile inaninte Lolita şi mi-am zis că o 

parafrază postmodernă a primei fraze din roman n-ar strica în timp ce mă gîndesc la patul 

mare, la fereastra capabilă să încapă toată răcoarea cartierului, la ceaiul cu lămîie pe care o 

să-l beau înainte.  

Sun la uşă, că n-aveam cheie. Îmi deschide promt dna Georgeta cu o faţă lividă, 

anume lividă şi nu altfel, plînsă toată, de parcă a vegheat şi ea cu mine o noapte întreagă la 

capătul bunicului men. Domnul Sorin s-a sinucis, zice. Şi-a tăiat venele şi a sărit de la balcon. 

Şi izbucneşte în plîns.  

Acuma spune-mi şi tu, cititorule, care stai probabil acasă pe canapea şi citeşti 

îngăduitor aceste pagini, cum se reacţionează în asemenea momente? Ce faci cînd cineva pe 

care îl cunoşti de două zile îţi spune că al său consort şi-a pus capăt zilelor? O iei pe gazdă-n 

braţe şi începi să o consolezi? Nu. Te înnegurezi şi te faci că-ţi pare rău? Nu. Îţi vine să rîzi şi 

abia de te abţii? Nu, nu şi iar nu! Şi atunci? Taci. Nu scoţi un cuvînt. O laşi pe văduvă să-şi 

spună năduful pînă la capăt. Te duci în cameră să-ţi laşi geanta. Te întorci la bucătărie unde 

cafelele umblă în cruce. O rogi simplu să-ţi facă şi ţie o cafea. Îţi aprinzi o ţigară dar înainte ai 

grijă să-i oferi şi ei una, te aşezi la masă, tragi scrumiera mai aproape, îţi sprijini o tîmplă în 

pumn şi zici "Doamne fereşte!".  

Aşa am făcut şi eu. Şi am mai făcut ceva. Am întrebat-o dacă îi pot fi de vreun folos. 

Da, îi puteam fi de două foloase. Să-i împrumut nişte bani şi să stau la cineva pînă descurcă 

poliţia cazul, adică să nu mă arăt pe-acolo, chiriaş netrecut la întreţinere ce sînt. Între timp 

dna Georgeta a repetat de cîteva zeci de ori că soţul ei s-a omorît. Se făcuse ora nouă cînd i-

am dat un sms lui Bogdan: "Pot să stau la tine cîteva zile? Soţul doamnei la care stau în 

gazdă şi-a tăiat venele şi a sărit de la zece." Mi-a răspuns imediat: "Da." 

La Bogdan am stat "în gazdă" atîta cît a fost necesar pînă să se limpezească apele. M-

am întors la Apusului săptănîna următoare. Lumînarea era tot acolo, aprinsă.  

Lunile care au urmat au fost chiar liniştite. Mă înţelegeam perfect şi cu dna Georgeta 

şi cu fiică-sa, Carmen. Dna Georgeta nu m-a mai întrebat dacă muncesc, dacă fac bani şi cît 
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fac. În schimb, de cîte ori mă prindea pe la bucătărie, că la baie nu putea veni cînd eram eu 

acolo, mi-a amintit de mai multe ori că nu-şi poate găsi liniştea. Cum a putut el să facă aşa 

ceva? Da' de cît curaj ai nevoie să treci cu lama peste vene şi încă să te arunci peste 

balustradă. Da' cum a ajuns el de la baie, unde mai sînt şi acum probabil cîteva pete de 

sînge, la balcon şi a fost în stare să se urce pe margine? Apoi continua, măcar Dumnezeu să-l 

ierte, da' nu-l iartă, am citit în Biblie că sinucigaşii merg în iad. Tu ai cărţi despre aşa ceva în 

biblioteca ta? Nu. Nu cred, am doar literatură, zic. Ce trebuia să fac? Să-i propun pentru 

început Dicţionarul ezoterismelor, apoi, după ce va fi priceput cum e cu etherul şi cu corpul 

subtil să trecem la Les morts nous parlent?  

N -a fost nevoie. Dna Georgeta s-a descurcat şi singură. Pentru că peste cîteva zile a 

venit în bucătărie unde eu îmi preparam o omletă cu ardei verzi şi mi-a povestit de-a fir a 

păr mersul insomniilor ei de cîteva săptămîni încoace. A spus că într-o seară, mai întîi a 

simţit mirosul de cafea pe care şi-o făcea răposatul, apoi tutunul aprins. Se jura că a văzut 

chiar o dîră de fum ieşind dintr-o gură atîmată pe un chip invizibil care s-a aşezat pe pat 

spunîndu-i că vrea să-i vorbească, dar nu acum, mai încolo. Şi iar dă-i de la început, cum a 

fost în stare, da' cum a ajuns din baie la balcon, da' cît curaj, Doamne... Pînă cînd, într-o zi şi-

a amintit că în noaptea respectivă dna Clara, o chiriaşă şi ea ca şi mine, a gemut tot timpul, 

da' ea s-a gîndit că o fi fost cu iubitul ei, şoferul. Abia acum şi-a dat seama că ea a şters 

sîngele din baie cu prima cîrpă pe care a găsit-o pe acolo şi care, iată îşi amintea, erau de 

fapt chiloţii d-lui Sorin.  

De ce să-şi fi dat dl Sorin chiloţii jos de pe el înainte să se sinucidă devenea un alt 

punct de vedere întru elucidarea cazului. O fi avut vreo aventură cu dna Clara, pe care o ştia 

serioasă că lucra la minister, da' cum dl Sorin avea cancer la prostată (motivul pentru care 

cred toate rudele că a recurs la ireversibilul gest) nu crede să fi fost în stare de ceva, da' mai 

ştii. Că dnei Clara îi plac băieţeii, şi eu să am grijă cum vorbesc cu ea, că îi ademeneşte, şi să 

nu cred cumva că femeile cînd fac dragoste stau numai dedesubt. Unele se urcă ele pe 

bărbat, că a văzut ea mai demult în altă seară cînd nu putea să doarmă din cauza aceloraşi 

gemete. Şi a simţit ea, dna Georgeta, că în seara crimei (deja devenise crimă!) cineva a ieşit 

de două ori din casă pe uşa de la care doar ea avea chei. O fi fost şoferul gelos? Asta nu mai 

ştia.  

Dar nu pentru lung timp. În zilele următoare, cînd se pregătea să-i facă parastas 

răposatului, a curăţat covorul din hol. Sub el a găsit pete de sînge. Şi ştie sigur că e sîngele d-
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lui Sorin. Seamănă leit cu cel de pe tabla care capitona balustrada. Înseamnă că din baie nu 

s-a dus direct la balcon, a vrut să iasă oare pe uşă? Da', stai aşa, că îşi amintea şi că dl Sorin 

avea şi vînătăi pe gît cînd a mers cu el la morgă, că ea a mai mers o dată în viaţa ei la morgă, 

cu primul soţ... Şi iar dă-i cu povestea accidentului rutier al primului ei soţ.  

M-am decis să plec de la dna Geprgeta în ziua în care mi-a spus că l-a văzut pe Omar 

Hayssam prin vizor că se plimba prin faţa uşii. Între timp, am uitat să spun, fostul chiriaş, ăla 

drogatul, frecventa yala din ce în ce mai des în închipuirile dnei Georgeta.  

Era prin luna septembrie, adică luna de acum trei luni. 2006, toamna. M-am mutat la 

dl Popescu, în Drumul Taberei, pe la Valea Argeşului, unde stau şi acum.  

Cu dl Popescu am fost scurt. Îi dau cît îmi cere, şi-mi cere foarte puţin 2.500.000, 

numai să am linişte şi să fiu lăsat în pace. Linişte am din plin, cu excepţia zilelor cînd dau la 

maxim Tiamat pe la unu noaptea, dar nici atunci nimeni nu mişcă un deget, se fac că n-aud. 

Într-un cuvînt, imi se părea că-s rege.  

Mi-am amenajat camera exact aşa cum am avut chef. Mi-am cuibărit cărţile pe unde 

am vrut. Camera e impecabilă. Mă bucur în fiecare dimineaţă ca un copil. Trag un halat pe 

mine, fac un duş, între timp ceaiul e gata. Strecor în el o felie transparentă de lămîie. Batik-

ul negru dizolvat, în contact cu apa clocotită şi pieliţa de lămîie zgribulită, în cana mea 

portocalie, dau exact licoarea de care are nevoie un om să-şi însorească dimineaţa. Mă 

plimb cu cana în mînă prin cameră, privesc prin geamul mare cît peretele cei şapte plopi 

care acoperă numai bine blocul de vizavi. Între plopul patru şi plopul cinci e un spaţiu mai 

mare decît între ceilalţi plopi iar această deschizătură face loc numai bine unui şir indian de 

ferestre ale blocului de vizavi, de jos în sus sau de sus în jos, cum vrei, în care se reflectă 

mutiplicat soarele matinal. Camera mea se înveseleşte astfel o dată în plus.  

Şoricelul minţii începe să chiţcăie îndată ce îmi amintesc de vecinii mei de 

apartament, pentru că, să nu te miri cititorule, mai stau cu patru oameni în aceeaşi casă, a 

căror medie de vîrtsă e de 57 de ani, spre 60. Primul, dl Popescu, gazda, stă în camera din 

capătul holului, admiţînd că holul începe cu camera mea care, de fapt, se află acolo unde am  

zis că se află camera d-lui Popescu.  

Am intrat de două ori în bîrlogul d-lui Popescu. O dată, cînd am luat două etajere de 

metal ca să-mi pot căpătui civilizat biblioteca. A doua oară, cînd am vrut să merg la balcon 

să-mi întind rufele proaspăt spălate.  

Ca să-ţi faci o imagine cîtdecîtă despre vizuina d-lui Popescu îţi propun un joc. Ştiu că 



49 
 

o să-ţi placă. Numeşte-mi primul obiect care-ţi trece prin minte în această secundă şi pe care 

crezi tu că nu-l are în camera lui dl Popescu. O umbrelă care se întîlneşte cu o maşină de 

cusut pe masa de operaţie? Diode de la nu ştiu ce model vechi de televizor? Buşteni? Cutii 

goale? O tastatură, primul model? Numărul din 1972 din PIF-ul pe care nu-l găseşte în 

România Alexandru Robe, personajul ultimului roman al lui Ion Manolescu? Ultimul apus de 

pe Golgota? Greşeşti, sărmane cititor, ai pierdut jocul, le are pe toate. În camera gazdei 

mele poţi găsi orice. Singurul spaţiu liber este patul şi un culoar mic, croit şmechereşte 

printre obiectele mai mari care monopolizează încăperea. 

Asta e doar o parte a patrimoniului d-lui Popescu. Cealaltă parte e la subsol, pentru 

că dl Popescu e şef de scară. De acolo mi-am tras eu a treia etajeră, pentru restul de 

bibliotecă. Acuma, eu cînd vreau să-mi întind rufele la uscat, ajung în balcon sărind 

suselogiatul geam. Dar cu grijă. Că la balcon e un alt rest de obiecte strînse de dl Popescu, 

dar care rest nu se pune că e nesemnificativ în comparaţie cu greul restului prim. E vorba de 

te miri ce, nişte buşteni mari, nişte rame de fereastră, multe sticle goale, un motor de 

maşină, încălţăminte ieşită din uz, vreo două televizoare ş.cl.  

Următorii doi locatari ai casei sînt chiar de-ai casei. Au stat acum ceva timp în urmă 

cu chirie şi acte în regulă la dl Popescu. Problemele au apărut cînd cei doi nu şi-au mai putut 

plăti partea. Dl Popescu, boier, le-a ţinut o morală bună, i-a dat apoi pe uşă afară, dar 

văzîndu-i cum îi trag aghioasele pe sub uşa lui, de milă, i-a lăsat să-i populeze proprietatea în 

continuare şi să contribuie întru binele comun cum pot şi cu cît pot, dar nu mai puţin de-o 

întreţinere.  

Pentru că George are salariul relaţiv stabil şi cu dată fixă de retribuţie şi-a ales un loc 

privilegiat de trai. Spaţiul de sub chiuveta de la bucătărie. Şi-a încropit un pătucean din ce-a 

putut, a pus de-asupra nişte gioarse şi culcuşul a fost gata. Dar, cu toate acestea, eu pot lua 

masa liniştit la bucătărie pentru că eu cu George am un pact tacit. Ştim amîndoi că 

intimitatea lui se cam suprapune peste necesitatea mea fiziologică, aşa că ne vedem fiecare 

de ale lui. George a fost un contabil glorios la vremea lui, adică înainte de '89. După 

Revoluţie s-a angajat ca paznic de noapte la o firmă.  

Gabi, în schimb, deşi are acelaşi post ca şi George, are şi o pasiune: beutura.  

De fumat s-a lăsat "chiar de ziua mea”, cum se tot laudă el, dar de ţuică nu putu şi 

pace. Din această cauză, salariul lui nu-l ajută să-şi poată construi în faţa dlui Popescu un 

statut bine conturat de contribuabil cinstit. Şi tot din această cauză Gabi doarme în hol sau 
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în cadă, după caz. Dacă-s toţi plecaţi, mai puţin George - că mai împarte, pe rînd, patul şi cu 

George - cada e locul propice pentru un somn revigorant.  

În caz contrar, holul numai lui îi e prieten, iară mie duşman mi-este că-ntr-o seară l-

am călcat pe cap. Noroc că luase salariul şi n-a simţit talpa bocancului meu.  

Ultimul meu coleg de apartament este Daniel, cum îi spune dl Popescu (iar Dan îi 

spune d-lui Popescu nea' Nicu, dl Popescu îi spune lui George - George şi lui Gabi - Găbiţă), 

iar eu îi spun Retardul. Are vreo 35 de ani, are o tarabă în piaţa de lîngă noi, mai are şi o 

pasiune enormă pentru maneaua în vogă, dar nu-i prost cu totul. Uneori, cînd a avut o zi 

proastă la servici, îşi ia o bere la 2l, o bea împreună cu nea' Nicu, după care se închide singur 

în camera lui şi recită Scrisoarea III. "Tuu eşti Mimcea? Daa-mpărate! Am venit să mi te-

nchini..." Şi la "da-mpărate" moleşeşte "a"-ul dîndu-i un ton galeş care să reflecte adevărata 

dexteritate şi dîrzenie geto-dacă a bătrînului Mircea. 

Daniel nu se poate înţelege cu George pentru că Daniel tutuieşte pe toată lumea, iar 

George - băiat finuţ - nu acceptă aşa ceva. Poate accepta, cel mult, ca Daniel să o tutuiască 

pe mama care l-a făcut şi care i-a dat ochi, nesimţitul naibii. Asta am aflat eu personal din 

scandalul de pe hol, care în seara aia nu mai era buduarul lui Gabi ci stadionul pe care se 

disputau fără perdea principiile politeţii, dar nu aşa cum le ştim de la Grice şi Searle.  

Dreptatea a fost de partea lui Daniel pentru că percepţia generală din casa în care 

stau acum e că George e un om imposibil cu care nu te poţi înţelege de nici o culoare, 

dom'le. Nu e prea comunicativ, iar atunci cînd se decide să vorbească face pe deşteptul, nu 

socializează şi el ca tot omul, vorbeşte numai în fraze aforistice care uneori redundează 

penibil. Dă sfaturi cui are ocazia şi de cîte ori are ocazia.  

Iar dl Popescu, care într-o dimineaţă pe la şase citea un dicţionar latin-român ca să se 

destindă, după cum mi-a mărturisit chiar el, nu acceptă ca cineva să o facă pe deşteptul în 

casa lui. Numai pe mine mă lasă să o fac pe deşteptul pentru că am multe cărţi. Mai multe 

decît are el.  

Prima discuţie pe care am avut-o cu dl Popescu a fost despre patru rînduri din 

Memento mori transcrise aproape ilizibil pe o coală galbenă, şifonată, parcă trasă de cîini pe 

la margini, despre care mi-a spus că o are de la un domn profesor care, în timpul stagiului 

său militar, a găsit-o într-o sobă din nu mai ştiu ce sat din Moldova. Avea d-nealui nişte vagi 

bănuieli că ar fi de Eminescu acele patru rînduri, că "au în ele au în ele şi un conţinut 

filozofic”. Mare i-a fost mirarea cînd i-am confirmat că numai Eminescu îşi păştea turma 
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gîndurilor lui ca pe oi de aur. Părerea actualizată a d-lui Popescu despre literatură poate fi 

citită şi în nr. 1 al revistei Noua Literatură, numărul de pe 2006, an I, p.31. Ceea ce nu poate 

fi găsit niciunde este părerea d-nealui despre istorie. Dl Popescu crede cu tărie că Mihai 

Viteazul a înfăptuit două uniri, nu una, cum eronat se crede în genere.  

Gabi nu se încurcă în păreri despre literatură sau alte prostii. Cunoaşte istorie, şi 

literatură dacă e cazul, fotbal, filme (ţi le poate povesti fără întrerupere dacă te hotărăşti să 

te uiţi cu el la un film), şi multe altele, dar nu face paradă de erudiţie. Cunoaşte şi limba 

franceză. Într-o seară, s-a întors acasă cu salariul luat. L-am văzut eu că era pe două cărări şi 

un singur hol, şi, să nu tac, îl întreb: „Comment ça va, nea’ Gabi?”. Mi-a răspuns promt, fără 

ocolişuri: „Comme ci, comme ça...” Zic, da sînteţi mai mult „comme ci” decît „comme ça”?... 

E, aici n-a mai ştiut ce să răspundă. 

Probabil că George ar fi ştiut. De dl Popescu nu mai zic. Nu de puţine ori mă aleg cu 

răspunsuri în engleză, în timp ce se plimbă în chiloţi pe holul apartamentului. Se pare că şi-a 

făcut un hobby din promenadele sale nicidecum exhibiţioniste. Cînd nu se plimbă pur şi 

simplu, se plimbă complicat şi impur, adică ţinînd în mînă o cratiţă plină ochi de cabanos 

bine prăjit, pe care-l consumă smerit, fără pîine, fără muştar, ca pe cipsuri. Alteori se plimbă 

pur dar nu şi simplu. Cîntă la o muzicuţă. Cunoaşte deja patru cîntecele pentru care-l mai 

cert eu uneori. Ciobănaş cu trei sute de oi sună miorlăit, iar celelalte, un Beatles şi încă vreo 

cîteva cu rezonanţă franceză, mă bagă-n colaps cerebral pur şi simplu. 

Şi atunci dau volumul mai tare, să văd poate învaţă să-mi cînte Tiamat ori Moonspell. 

 

 

 

 

 

 

 

Compot de ananas  

(Răzvan Mihai Năstase) 

 

1. Pe mine mă cheamă Năstase Răzvan Mihai şi am şase ani. În fiecare dimineaţă 

mami sau tati mă duc la cămin. Lunea şi miercurea mă duce mami că intră mai tîrziu în tură 
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la moară, marţi şi joi şi vineri mă duce tati că mami nu poate deoarece e la servici la moară. 

Înainte să mă duc la cămin am fost un an la grădiniţă la Moroieni unde sînt mamaie şi tataie 

şi apoi mami m-a adus la cămin fiindcă la grădiniţa de la Moroieni copii nu purtau şorţuleţ şi 

vorbeau urît. Eu port şorţuleţ şi nu vorbesc urît, unii copii răi au spus că sunt fetiţă, fiindcă 

numai fetiţele poartă şorţuleţ şi nu vorbesc urît.  

La cămin doamna2 ne pune să desenăm, să învăţăm poveşti, să cîntăm, să ne jucăm 

cu Arco. Mie cel mai mult îmi place să mă joc cu Arco fiindcă fac castele şi tati zice că fac 

castele mai frumoase decît el, şi fac castele mai frumoase decît ale lui Georgică. Şi doamna 

mă laudă cînd fac castele şi odată m-a trimis din partea căminului la un concurs. Au fost 

fetiţe şi băieţi numai din grupa mare, eu deşi sînt mai mic sînt şi eu la grupa mare, mami şi 

tati au zis că sînt deştept, şi lu' unchiul Georgică îi zic la fel. Într-o seară nu am adormit 

fiindcă s-a terminat discul cu povestea cu Harap-Alb şi mami nu mi-a mai pus şi partea a 

doua. Mami şi tati vorbeau cu unchiul Georgică şi îi spuneau că băiatul lor e preacopt.  

Dimineaţă, cu o faţă adormită şi moale am întrebat-o pe mama de ce sînt "preacopt". 

Credeam, ca în Hansel şi Gretel, că într-o zi o să vină o vrăjitoare rea să mă halească cît eram 

eu de mititel. Şi-aşa de ceva vreme încoace ai mei mă îndopau sistematic cu mîncare ca să 

mă îngraş, acum dacă mai eram şi "preacopt" cu siguranţă că într-o bună zi aveam să sfîrşesc 

la un dejun, împănat cu cine ştie ce mirodenii. Coşmarurilor mele le-a pus capăt mama cu o 

explicaţie semantică după ce a rîs liniştit tot drumul înspre cămin. Băiatul ei era precoce, 

fireşte, şi cu siguranţă nu avea să-l pape nimeni niciodată. Şi mama şi-a pecetluit 

promisiunea asta fermă cu un sărut pe frunte înainte de a mă lasă doamnei în primire.  

2. La cămin unii copii sînt răi şi îi bat pe alţi copii care sînt mai mici sau care sînt fete. 

Pe mine nu mă bate decît Soare atunci cînd nu se uită doamna şi ne lasă singuri să dormim 

la prînz. Mi-a făcut o vînătaie la picior şi mi-a făcut o vînătaie şi la frunte fiindcă m-a dat cu 

capul de tăblia patului. Cînd plîng, copii şi doamna cred că visez urît şi de aceea plîng iar 

doamna îmi dă dulceaţă cînd mă trezesc ca să nu mai fiu supărat. Dar şi eu l-am bătut într-o 

zi pe Soare, şi i-a dat sîngele fiindcă l-am lovit cu adidaşii de sub pat. A plîns şi m-a spus lu' 

doamna dar eu i-am zis lu' doamna că dormeam şi cînd dorm nu pot să-l lovesc pe Soare cu 

adidaşii fiindcă stau în pat şi visez la maşinuţa mea roşie cu telecomandă pe care mi-a 

                                           
2 Cu siguranŃă nu îmi numeam educatoarea doamnă. După cum nici altor bărbaŃi nu le ziceam 
domni sau altor femei nu le ziceam doamne. Las cititorilor sarcina de a înlocui apelativele cu cele 
regulamentare ale epocii. Tastele m-au durut prea tare. 
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cumpărat-o tati din delegaţie. Doamna l-a pus pe Robert la colţul de ruşine fiindcă stătea 

lîngă Soare. Nu i-am spus nici lu' mami nici lu' tati de ce am făcut fiindcă nu le place bătaia. 

Cînd tati îl aude pe tataie că zice să mă mai bată din cînd în cînd ca să fiu cuminte se supără 

pe el şi spune că nu trebuie să mă bată fiindcă sînt înţelegător şi ascult de părinţi. Nici eu nu 

l-aş fi bătut pe Soare dacă era înţelegător şi dacă nu-mi făcea vînătaie la frunte şi la picior.  

Într-o seară zappam plictisit ronţăind alene un covrig. Constanţa. Tânărul Mihai Soare 

în vîrstă de 22 de ani a fost găsit mort în apartamentul iubitei lui. Expertiza legală a dovedit 

că tînărul îşi injectase o supradoză de heroină. Vom reveni cu amănunte.  

3. În prima zi cînd am fost la grădiniţă doamna ne-a pus să cîntăm alunelu' . Pe mine 

mă ţineau două fete de mînă, pe ele le cheamă Valentina şi Iuliana. De Valentina îmi place 

pentru că se joacă cu maşinuţe şi nu cu păpuşi ca alte fete şi uneori se joacă şi cu mine. Alte 

fete sînt mai rele şi se joacă doar între ele fiindcă eu sînt băieţel şi nu ştiu să am grijă de 

păpuşi. Îmi spun că dacă aş avea eu grijă de ele ar muri, fiindcă nu sunt un tati bun. L-am 

întrebat pe tati de ce au zis că nu sînt un tati bun şi dacă el e un tati bun. A zis că el este bun 

fiindcă îmi citeşte poveşti şi fiindcă stă mereu acasă cu mine şi cu mami şi nu pleacă nicăieri 

singur. Apoi la grădiniţă am luat cartea cu şade ursul pe buştean pe care o ştiu pe de rost 

dar mă prefac că citesc şi am citit din ea ca să fiu şi eu tati bun pentru păpuşa colegelor 

mele. Ele au zis că nu ştiu să citesc şi Iuliana m-a gonit fiindcă trezesc copilul din somn şi abia 

a mîncat şi trebuie să doarmă. De Iuliana nu-mi place fiindcă se poartă urît cu mine şi scoate 

limba la doamna cînd doamna e cu spatele la noi şi nu poate să se uite la ea şi să o 

pedepsească.  

Într-o zi Valentina şi Iuliana s-au certat şi s-au tras de păr. Robert şi Soare se uitau la 

ele cum se trag de păr şi plîng şi ţineau pumnii strînşi. Soare zicea că o să cîştige Iuliana şi 

Robert zicea la fel dar eu ţineam cu Valentina. Pînă la urmă a venit doamna şi le-a despărţit. 

Le-a certat şi a ţipat la ele şi le-a dat cîte-o palmă iar apoi le-a luat de urechi şi le-a dus la 

colţul de ruşine. După ce doamna nu se mai uita la noi eu m-am dus la Valentina cu un 

camion ca să ne jucăm şi ea m-a pupat pe obraz. Credeam că numai mami şi tati pot să mă 

pupe, iar între ei uneori greşesc şi în loc să se pupe pe obraz le alunecă buzele fiindcă sînt 

umede, dar în general şi ei tot pe obraz se pupă. De atunci în fiecare zi mă joc numai cu 

Valentina, unele fete mai rele rîd de noi şi ne pîrăsc lu' doamna dar doamna nu îi crede şi ne 

dă buline roşii fiindcă sîntem cuminţi.  

Mi-e dor de vremea în care o bulină roşie însemna un soi de recompensă, pentru 
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orice, pentru un castel mai înalt decît oricare altul, pentru o poezie cu motani jucăuşi, pentru 

că am mîncat tot din farfurie. Aveam o colecţie impresionantă de buline roşii, unele erau mai 

mari şi mai lucioase, altele mai mici şi tăiate imprecis, tremurat, din hîrtie creponată. În 

fiecare zi educatoarea ne împlînta meticulos, cu dragoste, însemnul cuminţeniei în piept şi eu 

mă număram în fiecare zi printre „aleşi”. Acasă ritualul era întotdeauna acelaşi, mama şi 

tata mă urcau pe rînd pe genunchii lor, undeva în lumina cleioasă şi crem a bucătăriei şi mă 

luau la întrebări, ce-am mai făcut în acea zi de m-a remarcat iar doamna. Aproape mereu 

însemnarea mea roşcovană se datora cuminţeniei şi ascultării. Nu ieşeam niciodată din 

cuvîntul educatoarei, învăţam toate poeziile şi cîntecele, mîncam la prînz chiar dacă nu-mi 

plăcea deloc pilaful cu pui, ascultam. A fost o vreme în care ascultarea era suprema virtute. 

Am priceput atunci că pentru a fi învingător trebuie să ascult întotdeauna de alţii.  

4. La grădiniţa de la Moroieni am stat doar jumătate de an. Acolo doamna era mai 

bătrînă şi copiii nu prea mulţi. A veam însă o curte foarte mare, tata zice că e mai mare decît 

parcarea din spatele blocului şi în curte sînt mai mulţi copaci şi tufişuri, iar în centru un 

tobogan mare pe care mă dau mereu după ce se plictisesc ceilalţi copii. Cînd se dau ei pe 

tobogan eu stau şi mă uit la ei fiindcă pe mine nu mă lasă şi mai bine cred că nu vreau eu să 

mă dau. Uneori stau lîngă doamna care croşetează şi o întreb de nepotul ei Ionel care stă 

lîngă noi iar tataie zice că e golan şi să nu mă joc cu el şi-l înjură. Am întrebat-o pe doamna 

dacă Ionel este golan şi s-a supărat pe mine, mi-a spus că trebuie să vorbesc mai frumos 

despre ceilalţi copii şi că Ionel e băiat cuminte, nici măcar nu vorbeşte urît, şi o ajută la 

culesul de prune. Dacă doamna a zis aşa înseamnă că nici eu nu sînt golan, şi eu merg la 

prune cu mamaie şi tataie şi nu vorbesc urît. Uneori mamaie îi zice lu' tataie să nu mai spună 

prostii că învăţ şi eu. Tataie zice de pocînzeii mă-tii cînd se enervează şi mamaie mi-a spus că 

sînt un fel de zmei din poveste, şi că sînt răi şi de-aia îi bombăne tataie. Odată i-am spus 

unei fetiţe la grădiniţă aşa şi m-a spus lu' doamna dar nu i-a putut spune ce am spus fiindcă 

îi era ruşine şi de aceea doamna nu a crezut-o şi nu m-a tras de urechi.  

A fost apoi o vreme în care m-am împrietenit cu doi băieţi care nici nu luau buline, nici 

nu purtau şorţuleţ şi nici nu vorbeau frumos. Cu ei am învăţat cum să trag fetele de păr fără 

să mă prindă, cum să tai cu foarfeca perdelele albe de la geam, cum să-i mâzgălesc 

educatoarei pozele cu nepotul gras şi pistruiat cu carioca verde. Îi plasam nişte mustăţi 

falnice şi încovoiate cum numai la ţiganii din Glod mai văzusem (între timp se pare că 

teribilele mustăţi au ajuns pe marile ecrane din întreaga lume, Borat să trăiască!). Au fost 
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zile în care, deşi auzeam clopoţelul, ceva cald şi mişcător nu-mi dădea pace, trăgea de mine 

înspre curtea înverzită şi liberă în care aveam tot timpul să mă joc şi să fac ce vreau. Ceilalţi 

doi însoţitori ai mei au ajuns să se folosească de „renumele” meu de băiat cuminte şi 

ascultător pentru a fi iertaţi de educatoare şi a li se trece cu vederea prostiile. Îşi găsiseră în 

mine acoperirea perfectă şi mie mi se părea minunat, ce dacă doamna mă bodogănea în 

fiecare zi, ce dacă numărul de buline scăzuse dramatic, mă simţeam şi eu în sfârşit împlinit şi 

important. Începusem să cred că fără mine ceilalţi doi derbedei ar fi doar nişte băieţi de 

treabă, palizi şi cu ochi de bou, privind cînd la soare, cînd la avioanele din mîinile lor care 

refuzau să alunece pe cer şi zgîriau în schimb doar aerul stătut al clasei. În cîteva săptămîni 

ajunsesem un fel de mic tartor. Puneam la cale tot felul de bazaconii şi în foarte scurtă vreme 

mi-am întrecut maeştrii. Carioca mustăcioasă a lăsat locul chibriturilor aprinse scăpate din 

greşeală în poşeta educatoarei. Unul dintre noi punea foc, altul ascundea o cutie întreagă de 

chibrituri în şorţuleţul cîte unei fete cu cozi regulamentare şi mers legănat, în timp ce eu 

ţineam atenţia celorlalţi trează recitînd înflăcărat Scrisoaarea a III-a. Se pare că recitam 

frumos de vreme ce flăcările dicţiei mele ajungeau foarte repede să cuprindă poşeta 

educatoarei. Îngrijitorul, nea’ Costică, sărea repede cu găleata de apă şi potolea dezastrul, 

doamna trebuia să-şi cumpere de la oraş carioci noi şi să-i facă nepotului cubic alte poze. 

Satisfacţia supremă răsărea din plînsul cu sughiţuri al fetei pedepsite, din palmele ei cuminţi 

şi moi care lăsau rigla să le pătrundă adînc în carne.  

5. În fiecare zi mănînc de prînz la cămin. Nu îmi place ciorba fiindcă nu e acră cum e 

ciorba lu' mami şi nu e bine încălzită, de aceea uneori vomit. Tanti care ne serveşte seamănă 

cu femeia de serviciu de la bloc, are un şorţ mare şi gri şi ea e mare şi foarte grasă. Trece pe 

la fiecare şi ne împarte mai întîi farfurii cu dunguţă albastră pentru băieţi şi cu dunguţă roşie 

pentru fete. Noi la cămin sîntem mai mulţi băieţi decît fete şi unor băieţi le dă farfurie roşie. 

Atunci ceilalţi rîd şi sînt răi, uneori şi eu rîd şi sînt rău, dar numai atunci cînd nu am eu 

farfurie roşie. Tanti ne pune la fiecare mîncare în farfurie cu polonicul. La felul întîi mie îmi 

place ciorba de legume şi supa de pui, dar de cele mai multe ori ne dă de găluşte. Cînd ne dă 

supă de găluşte mă aşez lîngă Gabi care mănîncă mult şi are burta mare, şi fără să mă vadă 

doamna îi dau lui să mănînce şi din farfuria mea. Mie ciorba de găluşte nu-mi place fiindcă 

odată tataie i-a zis lu' mamaie cînd i-a dat ciorbă de' găluşte că mănîncă lături. Eu ştiu că 

numai porcii mănîncă lături de-aia nu vreau să mănînc şi eu. Nu vreau să mă fac porc şi nu 

vreau să mă fac nici mare. Furculiţele sînt dintr-un fier mai moale şi mai alb fiindcă se 
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îndoaie cum vrem noi şi întotdeauna ne jucăm cu furculiţele înainte de masă. Cînd l-am 

întrebat pe tati de ce e fierul aşa de moale ca plastilina cu care măjoc mi-a zis că nu e fier, e 

alu' Miniu. Nu l-am întrebat cine e Miniu dar m-am gîndit că probabil e foarte sărac dacă nu 

are un fier mai puternic, cred că nu are bani să-l facă mai tare. La felul doi ne dă mazăre cu 

morcovi sau cartofi fierţi cu pulpiţă de pui, pilaf sau salată orientală. Dintre toate mie cel 

mai mult îmi place salata orientală fiindcă are ceapă şi măsline. Mie îmi place ceapa şi 

mănînc multă fiindcă dacă mănînc multă ceapă îmi miroase gura urît şi copii răi nu se mai 

apropie de mine şi mă lasă în pace. Mănînc şi multe măsline ca şi unchiul Georgică, tata zice 

că şi el mănîncă la fel ca mine fiindcă a fost într-o călătorie în Turcia cu un vapor vreo 6 luni 

şi pe acolo numai măsline se mănîncă. Unchiul Georgică mi-a spus că sînt în Turcia la fel de 

multe măsline cum sînt merele la Moroieni în grădina din spatele casei. La desert ne dă 

compot de ananas sau biscuiţi cu gem. Compotul de ananas e dulce, cam ca limonada pe 

care mi-o face mami cu helas şi zahăr. Uneori în cană este şi cîte o bucată mică şi galbenă 

care cred că e ananasul. Mi-a arătat odată unchiul Georgică într-un atlas cum arată ananasul 

şi era un fel de ou cu riduri şi cu coadă. Compotul pe care ni-l dă la cămin e din fructe foarte 

mici, un fel de pui de ananas, nici măcar nu au coadă bucăţelele de fructe pe care le găsim 

uneori. Dar mie îmi place foarte mult, fiindcă biscuiţi cu gem mănînc şi acasă pentru că 

aduce mami de la moară foarte mulţi şi nici nu dă bani pe ei. Dar compot de ananas beau 

doar la cămin şi de aceea îmi place aşa de mult.  

Într-o zi am pus un soi de pariu cu ceilalţi copii, m-am angajat ferm punînd la bătaie 

maşinuţa mea favorită cu telecomandă că sînt în stare să mănînc toate măslinele din ceaunul 

mare cu salată ortentală. Printr-un consemn tacit toţi băieţii şi fetele mi-au dat măslinele lor 

şi una cîte una au dispărut între fălcile mele scofilcite de un rîs tîmp. Mîncam şi îmi 

închipuiam că săvîrşesc o mare ispravă. Unul cîte unul, sîmburii se aliniau regulamentar pe 

marginea farfuriei ca nişte soldaţi într-un pluton circular. Comandantul suprem eram desigur 

eu, îi aranjam tacticos şi cînd mai aluneca cîte unul din front pe faţa de masă soioasă era vai 

şi amar de el. Pînă la urmă am isprăvit măslinele tuturor. Cînd a văzut educatoarea farfuria 

mea a crezut că o să mi se facă rău şi a vrut să meargă cu mine la dispensarul din apropiere. 

Am minţit-o că de fapt eu doar strînsesem sîmburii, fiecare îşi mîncase măslinele lui. Mai 

mult ca să scape de grijă, m-a crezut. După somnul de dup-amiază m-am trezit mai fericit ca 

niciodată. Stomacul meu dădea ceva semne de revoltă dar ce conta, cine mai era ca mine! Le 

arătasem tuturor ăi pot împlini cele mai absurde pariuri, atîta timp cît îmi pun în minte ceva, 
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nimeni nu mă poate opri. Mîncasem mult, enorm de mult şi fără rost. Mîndria de sine pe care 

ţi-o dă excesul de orice fel copleşea orice urmă de raţiune. Nu cred că m-am schimbat prea 

mult de atunci.  

6. Într-o zi doamna ne-a adunat pe toţi şi ne-a spus că ne duce în sala de consiliu a 

căminului. Nu am mai fost niciodată acolo şi mulţi copii spun că înăuntru este bau-bau, sau 

că este un balaur sau ceva asemănător. Eu nu-i cred fiindcă mami şi tati m-au învăţat că nu 

există aşa ceva. Există doar bau-bau, dar nu apare decît cînd sînt singur şi e noapte şi atunci 

fuge dacă aprind lumina sau îmi spun o poveste frumoasă în gînd sau mă gîndesc la sania 

trasă de cai a lu’ tataie. Dar acum e zi, şi sîntem mulţi copii, nu are cum să apară bau-bau în 

mijlocul tuturor. I-am spus Valentinei că toţi sînt nişte fricoşi şi se tem de prostii, dar că noi 

trebuie să nu ne temem şi să rîdem apoi de ei. Valentina m-a apucat strins de mîna stîngă şi 

mi-a zis că nu intră în sala de consiliu fără mine fiindcă eu sînt viteaz, a citit ea o poveste cu 

un crai care salva o prinţesă şi zice că semăn cu craiul fiindcă am ochii verzi şi nu mi-e frică 

de nimic. Înainte să intru cu Valentina de mînă înaintea tuturor celorlalţi copii am pupat-o 

pe obraz şi ea s-a făcut roşie ca tractorul pe care a promis tati că o să mi-l cumpere. De 

obicei ceilalţi copii rîdeau de noi dar de data asta le era frică şi nu au îndrăznit să rîdă, le-am 

spus eu că dacă nu sînt cuminţi o să fie mîncaţi în sala de consiliu. La toţi le era frică, inclusiv 

lui Soare şi lui Robert care le-au lăsat întîi pe fete să intre zicînd că aşa e politicos dar la 

masă nu mai sînt politicoşi fiindcă nu le lasă pe fete să intre întîi la cantină ci intră ei. Ei sînt 

politicoşi doar cînd le e frică, pe mine mami m-a învăţat să fiu mereu politicos şi să spun 

sărumîna doamnelor şi fetelor şi bună ziua domnilor. Lu' tataie tot sărumîna îi spun şi altor 

domni bătrîni ca el la fel. Cred că atunci cînd îmbătrînesc domnii se transformă în doamne şi 

de-aia trebuie să le spunem şi lor sărumîna.  

În sala de consiliu era o masă mare şi rotundă în mijloc şi lîngă ea pe toate părţile 

erau multe scaune care semănau un pic cu cele pe care le avem acasă în sufragerie şi nu le 

scoatem decît cînd avem musafiri. Doamna vorbea cu cealaltă doamnă care e la grupa 

mijlocie şi care e frumoasă fiindcă are ochelari. Şi mami poartă ochelari şi mi-a spus că şi eu 

o să port fiindcă am hipermetrompie. Nu ştiu dacă are vreo legătură cu trompa dar măcar cu 

ochelari o să fiu mai frumos, toţi oamenii cu ochelari sînt mai frumoşi decît cei fără ochelari. 

Pe lîngă cele două doamne mai era un nene înalt, care purta ceva peste burtă în culorile 

steagului nostru tricolor. Vorbea cu ele tare, probabil credea că dacă nu le vorbeşte aşa nu o 

să înţeleagă. Apoi ne-a împărţit tuturor cîte un steguleţ şi mie mi-a părut bine fiindcă 
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întotdeauna îmi pare bine să mi se dea lucruri şi să le duc acasă fără să dea mami sau tati 

banii pe ele.  

Încăperea a devenit îngustă în foarte scurt timp. Aerul începea să se desfacă în bucăţi 

tot mai subţiri pentru fiecare dintre noi, şi orice bucată, în lumina soarelui care tăia rece 

geamurile, era fie galbenă, fie albastră, fie roşie. Atunci mi s-a părut că într-adevăr, doar trei 

culori cunosc pe lume şi ritmul melodiei care a început să răsune din difuzorul rotund al 

televizorului mi se părea că mă înalţă. Am cîntat tare, să mă audă doamna, să mă audă toţi. 

De undeva de sus ne priveau două tablouri cu nişte oameni buni, cu nume frumos, românesc. 

Îmi fluturam steguleţul cît mai sus, ţintind zadarnic către tablourile moarte care atîrnau blînd 

deasupra televizorului, deasupra doamnelor, deasupra zilelor care aveau să urmeze. Speram 

să mă vadă, nu voiam să primesc nimic în schimb decît poate o bulină mare şi roşie, o bulină 

cît mine de mare dacă s-ar fi putut, pe care să o port cu grijă până acasă peste gurile de 

canalizare cu 6 găuri, cele norocoase, desigur. Apoi doamna ne-a cerut ca pentru cîteva ore 

să lăsăm joaca, şi piesele de Arco, şi cu steguleţele în mîini să ne învîrtim în jurul mesei care 

ne ajungea pînă la nasuri silabisind mecanic acelaşi nume, acelaşi partid Cînd li se uscau 

gîtlejurile unora fredonau mai departe alţii, cercul era neîntrerupt, perfect. În mijlocul nostru 

doamna privea cu ochii goi înspre ecranul mic şi bombat al televizorului unde nişte oameni se 

mişcau la unison, pentru ultima oară împreună. Noi ne continuam cuminţi hora fără să-i luăm 

în seamă. Erau oameni mari care vorbeau frumos, m-am întrebat de ce oare mama şi tata nu 

vorbeau la fel în casă, de ce îi preocupa mai mult amigdalita mea decît ţara şi partidul. După 

o vreme picioarele mi-au amorţit, simţeam un fel de brumă ciudată care mi se ridica din tălpi 

peste pulpe şi mă rugam doar să nu mi se aştearnă şi peste braţe, să-mi pot flutura 

steguleţul în continuare. În cele, din urmă emisiunea s-a terminat, în locul imaginilor cu o sală 

fremătătoare s-a aşternut liniştea reconfortantă a puricilor vioi, albi şi negri, mai simpatici şi 

mai vorbăreţi decît orice altceva. Şi peste zilele următoare s-a aşternut liniştea. Apoi a fost 

zgomot, apoi am tremurat în braţele mamei şi am fost fascinat de găurile din steag. Apoi am 

revenit la cămin, la doamna, la colegii mei, la jocul de Arco, la poezii, la somnul de dup-

amiază. Şi la compotul de ananas care, deşi în continuare erau cu zeamă prin care doar 

rareori se rătăcea câte-o bucată de fruct, parcă mi se părea a fi ceva mai dulce.  
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Cel fără de păcat să-şi "naţionalizeze" primul casa 

(Cătălin Pena) 

 

Născut fiind în 1984, amintirile mele despre comunism se rezumă la cei cîţiva ani de 

grădiniţă de dinainte ca dezgheţul lui Gorbaciov să îl pună cu mîinile pe piept pe nea’ Nicu.  

Am fost însă Şoim al patriei şi am studiat apoi pe aceleaşi manuale comuniste, minus 

portretele şi steagurile roşii, pînă în clasa a XII -a. Ultima generaţie de pionieri fără patrie. 

Din cauza unei conjuncturi, mama bucătăreasă la Budapesta şi tata gestionar la I.A.P.L. 

sector 4, căderea din '89 a sistemului m-a afectat în mai mică măsură.  

Îmi aduc aminte distinct, însă, poeziile patriotice pe care le învăţam pe de rost: 

"Priviţi la soare ce lumină are! Nu aruncaţi cu arme nucleare" şi excursiile nocturne pe care 

tata le făcea ("trebuie să plece la servici tata") întorcîndu-se cu butoaie de brînză şi saci de 

pui congelaţi. Totul ascuns de privirile vecinilor care sufereau întru plătirea datoriei externe. 

Ăsta era al doilea lucru pe care îl învăţam după poezii, să nu spun la nimeni.  

În lumea mea, singurul lucru pe care îl doream era un frăţior, pe care l-am primit 

chiar în '89, şi o maşinuţă teleghidată, aşa cum văzusem eu acasă la un băiat din blocul 

vecin; ai lui nu îl lăsau să iasă cu ea afară, "să nu o strice".  

Ştiu că refuzam sistematic şorţuleţul, dorindu-mi probabil din cauza faptului că aveau 

pantaloni, să vin la grădiniţă doar în uniforma de Şoim. Eram un mic terorist. Aveam jucăriile 

mele preferate, pe care nu suportam să le văd la altcineva şi pe deasupra furam pîinea 
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colegilor de masă, speriaţi de abilităţile de mînuire a cuburilor.  

Eram Şoimul perfect. Nu pentru că ai mei şi-ar fi dorit-o, ci deoarece capacitatea mea 

de a învăţa ca un papagal poezii ale căror versuri nici nu le înţelegeam mă facea exemplu în 

ochii părinţilor care abia mai tîrziu îşi căutau odraslele de cucuie.  

Totuşi, urăsc acea perioadă. O urăsc atît de mult încît reuşesc chiar să îmi reprim 

toate amintirile legate de ea, pînă cînd văd pozele cu Şoimul blonduţ care stă lîngă un 

microfon, cu ochii închişi, recitînd vreo odă. Într-un colţ, tovarăşa educatoare zîmbea micilor 

recitatori în funcţie de nivelul de pasiune şi patriotism pe care îl degajau. La sfirşit, poză de 

grup. Copie fidelă a Elenei cu florile în braţe, înconjurată de fetiţe cu bentiţă şi băieţei 

sugrumaţi cu papion. Educatoare şezînd.  

Urăsc perioada asta deoarece pentru mine, la vîrsta aceea, era foarte stresantă.  

Îmi revin în minte cel puţin două situaţii în care tata mă certa pentru dezvăluiri 

inocente legate de salam de Sibiu şi roţi de caşcaval. Din cauza apariţiilor la ceremonii 

preşcolare, unde mulţi oameni se înghesuiau să îşi pozeze şi filmeze odraslele, dezvoltasem 

ticul ăsta tîmpit cu închisul ochilor, de care acum am scăpat, nu însă şi de teama de a vorbi 

în public. Era un chin. Mă întorceam cu mama de la Budimex unde făceam un tratament 

pentru vedere (port ochelari de la 4 ani) şi "trebuia" să învăţ poeziile pentru "serbare".  

La bloc eram păstoriţi de tanti Antoaneta. Femeia nu muncise o dată în viaţa ei şi se 

ocupa cu vizionatul de sacoşe. Mie îmi era antipatică pentru că îi povestea mamei tot ce 

făceam pe afară. Andrei cînta toată ziua, atunci cînd nu juca fotbal sau cînd nu se plîngea că 

i se spune Ardei, iar Cocoşilă şi Baltazar jucau gropiţa cu băieţi mai mari, pe care îi lăsau fără 

bani sub privirile noastre fascinate. Cea mai mare onoare era să mergi "în parc", un teren 

viran, şi să joci fotbal cu cei din celelalte blocuri. Faimoasa minge de 35 era la putere. Aveam 

toţi un "viitor luminos", ca lăcătuşi mecanici şi ingineri de tot felul. Acum, cei mai mulţi au 

plecat. Baltazar lucrează ca paznic de noapte „la un patron italian”. Cocoşilă şi-a ratat 

cariera de fotbalist şi e un mîndru şofer de utilitară, iar Andrei nu mai poate cînta fără o 

brichetă, o lingură şi sare de lămîie. Lumea de lapte gros a dispărut. Doar tanti Antoaneta e 

tot acolo; a schimbat doar locul. Acum veghează parcarea. Sînt unii nesimţiţi care cred că 

trotuarul e al tuturor.  

De la revoluţie îmi amintesc doar că mama era tare speriată, iar de pe acoperişul 

blocului se auzeau pocnituri puternce: "N-ai voie la geam"; "Unde o fi taică-tu?" Culmea 

ironiei, tata era în piaţă. Da, chiar şi el, care trăia de pe urma sistemului, nu îl mai putea 
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suporta. L-am întrebat mai tîrziu şi mi-a spus - arhaică reminiscenţă rurală - că pentru el era 

mai important că i-au luat pămîntul lui "ăl bătrîn". Casa lui nu au mai apucat să o demoleze. 

În Bragadiru demolările ajunseseră pînă la pod. În afară de prezenţa tatei în piaţă pentru 

cîteva ore, ai mei întorceau spatele istoriei.  

Reflexul naţiei făcea ca la Revoluţie viaţa să îşi urmeze cursul firesc; pe 23 tata şi 

bunicul tăiau porcul la Bragadiru în timp ce, pe lîngă gard, pe şoseaua Alexandriei, treceau 

TAB-uri. Imediat după aceea, cum făcea în fiecare an, bunicul prindea trenul de Mangalia, 

de data asta într-o Gară de Nord intrată în panică, încărcat cu pachete pentru unchi-miu.  

Nu îi înţeleg deloc pe cei ce spun că oamenii din piaţă "au murit ca proştii".  

Din păcate, am fost într-un liceu în care aproape toţi credeau asta, la fel cum 

credeau că era mai bine înainte. Deşi a fost o lovitură de stat, deşi am continuat să fim 

comunişti, deşi l-am înlocuit pe nea’ Nicu cu Bunicuţa, oamenii merită respectaţi. Au murit 

pentru o idee, lucru rar întîlnit în spaţiul ăsta murdaro-balcanic. Cel mai mult mă 

descurajează cei care ridică în slăvi aşa-zisa "stîngă europeană", curată în sentimentele sale 

antiglobalizare, susţinută de feciori burghezi parizieni care se joacă de-a Che Guevara, 

aşteptînd să vină tăticu' merţan să îi ia de la secţie. Îi respect pe cei care cred în utopia lui 

Marx de dragul utopiei, dar nu pe cei care îmi aruncă în faţă socialismul cool, prespălat, pe 

care cei din vest l-au trăit doar ca idee nonconformistă pe vremea cînd aici se stătea la 

coadă pentru aer.  

Cel fără de păcat să-şi "naţionalizeze" primul casa.  
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Sertarele 

(Ovidiu Pop) 

 

În sertarele sufrageriei îşi depozitaseră ai mei micul lor arsenal de rezistenţă la 

comunism. Erau sertare dintr-un lemn gălbui, încăpătoare, garnisite cu dreptunghiuri 

metalice ce imitau aurul, şi miroseau în permanenţă a pal, a lac şi a naftalină. Îmi amintesc 

cînd tata a făcut rost de ele cu cîţiva ani înainte de la penitenciarul din oraş. În penitenciar 

exista un mic atelier de prelucrare a lemnului. O duzină de mîini de deţinuţi de drept comun, 

pricepute şi plătite mizer, manufacturau fotolii, dormeze, dulapuri, toate la mare căutare 

prin zonă. Un plutonier major rotofei cu chipiul sprijinit pe-o ureche aranjase şpilul. Omul 

era un amic mai vechi de-al lui tata, coleg de ucenicie. Şi-au dat întîlnire lîngă una din porţile 

secundare ale penitenciarului. Plutonierul major a puşcat scurt din degete. Doi puşcăriaşi au 

încărcat sertarele într-o căruţă. Tata le-a acoperit cu un coviltir, a sărit înăuntru şi i-a zis lui 

Fane ţiganul: "dăi bice!". Gloaba a pornit încet cu urechile pleoştite pe drumul desfundat şi 

discret ce i-a pierdut printre porumb şi tufele de cariofi de lîngă albia Someşului.  

În timpul ăsta, la fabrica de mobilă din partea cealaltă a oraşului, în dreptul porţii 

principale, cetăţeni cuminţi ai Republicii Socialiste România aşteptau înscrişi pe liste să mai 

pice cîte un scaun sau cîte o masă din cadrul procesului de producţie. Treaba asta dura ani 

de zile. Acasă mama a întîmpinat sertarele frămîntîndu-şi palmele într-un şorţ de bucătărie. 

Tata a dat coviltirul la o parte, a urcat scările îndoit de spate, şi, cu mare băgare de seamă, a 

aşezat sertarele în colţul sufrageriei. Pe urmă familia şi-a pus mîinile în şolduri şi a admirat. 

De la stînga la dreapta: mama, soră-mea, tata, şi eu. Eram satisfăcuţi şi mîndri. Uniţi în cuget 

şi-n simţiri. Un metru mai încolo, Fane ţiganul rînjea. În apartament mirosea a tocăniţă de 

pui cu gogonele. O sticlă de palincă trona imperial în centrul mesei.  

Sertarele au rămas nestrămutate pînă astăzi, acolo, în colţul sufrageriei.  

Cel mai fascinant dintre ele era cel din mijloc. Se deschidea lin, silenţios, trăgînd cu 

tact de mînerul de aur, zgîriat la un capăt. Răspunderea asta însă nu îmi revenea niciodată 

mie. Eu eram mezinul, toleratul. Singurul meu rost: să pap tot din farfurie. De însărcinarea 

asta mă achitam cu brio. Spectator, agăţat de capotul lui mama, priveam cu inima strînsă 

ghem la întreaga punere în scenă. Înaintea ochilor mei se desfăşura un ritual tainic: în 

întunericul încăperii, negru, adînc ca o prăpastie, lumina pîlpîitoare a lanternei, albicioasă, 

soră-mea la capătul lanternei, lîngă, conturul lui mama, mama vorbind în şoaptă, soră-mea 
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răspunzînd în şoaptă, mama bîjbîind după mîner, şi în cele din urmă ceara lumînări lor 

stivuite frumos, de la cele mici la cele mari, cele uriaşe, aproape depăşindu-mi statura, 

lumînările de la cununia alor mei. Mama le lua pe rînd, cu un fel de grijă evlavioasă, le aşeza 

în scrumiere, în vaze, în locul florilor de plastic, le distribuia prin apartament, pe birou, pe 

noptieră, pe lada cu aşternuturile de pat, pe chiuvetă. Parchetul scîrţîa sub tălpi, înaintam 

precauţi, ca indienii pe poteci, cu şeful în frunte, şeful ne atrăgea atenţia asupra cîte unui 

papuc de casă, "vezi să nu vă împiedicaţi!". Una cîte una lumînările se aprindeau sfîrîind. În 

cameră se revărsa o lumină caldă, diferită de cea a lanternei. Pe pereţi şi tavan se năşteau 

fantome, nenumărate, înfricoşătoare. Închideam ochii şi ele contiuau să-mi fulguiască pe 

retină. În cîteva minute tot apartamentul era împînzit de lumînări. O mamă crepusculară se 

aşeza pe canapea. Noi o urmam. Treceau aşa uneori ore, schimbînd vorbe şoptite, de teamă 

să nu supărăm spiritele care zburdau pe tavan. Mama ne povestea din copilăria ei, de 

seceriş, de nebunul satului, Gufu, care arunca cu bolovani în ce se nimerea, de bunu care 

fusese un om neobişnuit de înalt şi tuciuriu, de nu îl vedeai noaptea. Noi ascultam liniştiţi, 

încîntaţi, fiindcă mama altfel nu prea era de felul ei povestitoare. Soră-mea se fixa în poziţia 

ei favorită cu genunchii strînşi la piept şi bărbia aplecată peste ei. Eu priveam afară, prin 

crăpătura perdelei, la cartierul scufundat în beznă, la apartamentele locuite de oameni şi 

licurici, sute şi sute de licurici luminînd în ferestre.  

Imaginea asta îmi aducea aminte de Crăciun cînd tata, soră-mea şi cu mine terminam 

de împodobit bradul, şi tata îşi freca mulţumit mîinile, şi o striga pe mama de la bucătărie, şi 

cînd mama venea în sfîrşit, tata stingea toate becurile şi noi ne uitam cu fluturi de bucurie în 

stomac la jocul de culoare al globurilor şi al instalaţiei de pom. Apoi venea curentul... În 

interiorul televizorului nostru în două culori şi cîteva nuanţe se auzea un pîcît şi imediat 

obiectele din casă îşi pierdeau din mister în lumina orbitoare a becului de 40 de waţi. Cu 

ochii mijiţi o vedeam pe mama suflînd în flacăra unei lumînări. Pînă seara tîrziu se mai păstra 

în aerul din casă gustul cleios de ceară topită.  

În sertarul de sus mama îşi ţinea împăturate cele cîteva pături mai acătari. În 

principiu ele deserveau oaspeţii reşedinţei noastre de 48 de metri pătraţi. Nouă, care eram 

simple odrasle, ne reveneau fie prozaicele pături din lada cu aşternuturi, fie ţolurile din lînă, 

vărgate şi aspre ca şmirghelul, primite cîndva în dar de la Buna, mama lui tata. În comparaţie 

cu celelalte, păturile astea de sertar erau impecabile. În primul rînd nu aveau nici o gaură, 

apoi  miroseau şi plăcut, a parfum de florile cîmpului şi a naftalină, şi erau călcate perfect şi 



64 
 

împăturate riguros, la milimetru.  

În ultima iarnă integrală a duetului Ceauşescu am făcut în sfirşit cunoştinţă cu ele. 

Era o iarnă de manual de citire. În cartierul nostru cu blocuri aliniate întru desăvîrşirea 

socialismului ningea ca în pastelurile lui Alecsandri. Pe alei, gropile din asfalt se acoperiseră 

de o reţea complicată de derdeluşuri. Nu întîmplător: la asta contribuise o armată de copii 

defluind din scările blocurilor cu căni de apă în mînă. Apa o turnau dibace, încît să formeze o 

peliculă subţire de gheaţă, clară ca o oglindă. Într-o zi din iarna asta m-am întors acasă de la 

grădiniţă cu pacheţelul înfundat în buzunarul de la uniformă şi cu broboane de transpiraţie 

pe la tîmple. Pe pragul din faţa uşii tremuram. Mama m-a vîrît direct sub plapumă. Tata a 

mai adăugat un strat de pături peste mine. Impecabilele pături pentru oaspeţi. Înăuntru era 

frig. Acelaşi frig de afară. Ai mei în hanoracele, glugile, mînuşile de casă. Cele de oraş atîrnau 

în dulap pe umeraşe. Buzele lui tata erau vineţii. Obrajii îmbujoraţi. Cînd vorbea, îi ieşeau 

aburi pe gură. Caloriferele zăceau ca nişte monumente de gheaţă. Mama a revenit în 

cameră cu un ibric. În ibric, ceai fierbinte. Mama părea îngrijorată. Îmi măsura la fiecare cinci 

minute temperatura. Ochii ei căprui căutau febril coloana de mercur. Mîna scutura din nou 

capul termometrului. La un moment dat, printre braţe şi abur de ceai, am întrevăzut chipul 

curios al lui soră-mei. Codiţele ei blonde de pionier. Năsucul mignon, cochet, înroşit de muci 

şi batiste. Eu găseam toată agitaţia asta haioasă. Mama repeta cuvîntul salvare ca pe o 

litanie. Tata scutura din cap indecis. Soră-mea clipea des şi privea cînd la mine, cînd în sus la 

mama şi la tata. Ştiu că eram fericit. Mă simţeam inexpugnabil la adăpostul împecabilelor 

pături pentru oaspeţi, rarefiat, nu m-ar fi mirat să mă surprind luîndu-mi zborul, să ajung pe 

sania mea, la Cioante, pe pista cu cioate de copaci, cu movile, cu gheţuş, cu povîrnişuri 

imposibile, într-un concurs ultim pentru supremaţia pe cartier.  

Palma rece a lui mama m-a readus în cameră. Degetele ei moi îmi palpau fruntea, 

obrajii, gîtul. Părul ei ondulat de bigudiuri. Pe urmă am leşinat. M-am trezit în zumzăitul de 

bondar al radiatorului. Radiatorul nostru cu litere slavone şi vopseaua cojită. Uneori, în 

duminicile geroase ne adunam în jurul lui. Mama aducea ceai cu lămîe şi o farfurie de chec. 

Tata ne recita La steaua de Eminescu. Indiferent de ocazie, tata ne recita La steaua. O dată, i 

s-a pus pata în mijlocul unei nunţi. M-a ridicat pe genunchi şi m-a învăluit în privirea lui 

sticloasă, de chef. Apoi a început să toarne cuvintele într-un ritm cadenţat. În jurul nostru, 

comeseni ciocneau şi înjurau de organe genitale: "să mă ierte copilu'... ". La final mama se 

interesa dacă mai vrem chec. Noi mai voiam şi un pic de lapte. Dar laptele îl folosise deja la 



65 
 

chec. Sub straturile de pături corpul îmi băltea. Am încercat să îmi ridic un braţ. În zadar. 

Carnea îmi era flască. Parcă în somn, cineva mă bătuse cu sucitorul. La căpătîiul meu au 

apărut ai mei. O pereche de feţe sumbre. Apoi vocea tremurată a lui mama: "nu li-i lor 

ruşine. Să nu dea ei căldură pă o vreme ca asta". Tata n-a zis nimic. Pielea feţei îi devenise 

pămîntie.  

Ei... Brusc am simţit căldură în stomac. Sentimentul îl cunoşteam din curtea şcolii, 

cînd cineva îmi trecea mingea printre picioare şi eu alergam neputincios în urma lui. Cine 

erau ei? În orice caz, ei păreau să fie mulţi şi răi. Ei erau de vină cînd nu venea pîine la 

alimentară, cînd carnea nu ajungea în ajunul Paştilor la toată lumea, cînd uleiul din cămară 

era pe terminate, cînd apa caldă nu urca pînă la etajul 8. Ei erau acuma de vină că în casă 

ardeau radiatorul şi cele patru ochiuri ale aragazului, că eu mă zvîrcoleam în pat cu frisoane 

şi febră 40, că îmi murmuram halucinaţiile, că la salvare nu aveau maşini disponibile. Ei erau 

pretudindeni şi nicăieri, de-ai noştri şi, totuşi, nu noi, fiindcă noi am fi dat şi carne, şi 

căldură, şi ouă, şi apă caldă pînă la ultimul etaj. Ei erau inatacabili, indestituibili, 

indestructibili. Cine să se fi luat de ei? În momentul ăla îi uram din tot sufletul. A doua zi mi-

am revenit ca prin minune. Fără salvare, fără doctori, fără medicamente. Ai mei au ieşit pe la 

amiază din bucătărie cu o oală în mînă. Cremă de zahăr ars pentru băiatul lor curajos. Eu am 

vorbit pînă cînd cerul gurii mi s-a uscat. Soră-mea a încetat pe moment să mă mai ciupească, 

să mă mai tragă de falcă, să mai îmi dea bobîrnace. Cu burta plină am urmărit-o pe mama 

cum a călcat păturile impecabile pentru oaspeţi, cum le-a împăturat şi cum le-a aşezat pe 

urmă la locul lor.  

În sertarul de jos erau îngrămădite anapoda fotografii, vederi, felicitări şi cîteva 

mărţişoare. Dovada palpabilă a unui trecut care mie mi se dezvăluia în coordonate 

fabuloase, ireale, un fel de tărîm al Gheonoaiei. În cea mai veche imagine îmi descopeream 

străbunicul pe linie paternă: un bărbat zvelt îmbrăcat în uniforma Imperiului. Poartă 

mustaţa tunsă, barba îi e proaspăt rasă, privirea încruntată, metalică. Ochii lui înfundaţi în 

orbite fixează obiectivul. E o rigiditate comică în ţinuta lui: un picior ţeapăn şi celălalt relaxat 

în pe loc repaus, o mînă îndoită la spate, cu cealaltă pare să se sprijine de sticla de horincă. 

Sticla de horincă e aşezată pe o măsuţa scundă, de decor. În loc de capac, are un păhărel de 

sticlă răsturnat. Degetele răsfirate ale lui străbunicu abia îi ating gîtlejul. Puţin mai în faţă, pe 

un scaun, stă străbunica. Figura rotundă îi e încadrată de un batic înnodat sub bărbie. 

Spatele drept nu îi atinge spătarul. Palmele par să îi mîngîie genunchii. Crisparea îi trădează 
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emoţiile. E 1916, toamna, bărbatul abia i s-a întors de pe front într-o scurtă permisie. În 

Beclean drumurile sunt înfundate, carele se împotmolesc în stratul gros de noroi, boii 

mugesc, domnii şi domniţele ocolesc bălţile pe vîrful pantofilor, soldaţii ies din birturi şi îşi 

potrivesc bonetele pe cap. Străbunica Aneta a părăsit pentru prima oară valea în care s-a 

născut, a copilărit şi s-a măritat. În încăperea asta strîmtă şi întunecoasă ea se simte departe 

de casă, străină şi abandonată lîngă un soţ pe care războiul i l-a luat devreme, un ungur 

vorbind o română stîlcită şi o cutie mare şi neagră care urmează să-i redea chipul pe o coală, 

întocmai, ca-ntr-o oglindă. Dinapoia lor o draperie de culoare închisă delimitează studioul.  

În familia noastră străbunicii sînt învăluiţi într-un fel de negură. Greu le mai poate 

desluşi cineva destinele estompate, anonime. Străbunica a murit pe nişte ştergare, în casa 

de vară, la naşterea celui de-al treilea copil. A fost înmormîntată pe coasta dealului, între 

meri. Bunu avea să fie crescut de mama vitregă, Raveca, o femeie robustă, care îi va naşte 

lui străbunicu alţi 8 copii. Între cele două războaie străbunicu s-a îngrijit de recoltă şi de cele 

60 de oi ale sale. Îl regăseam la capătul celuilalt război, într-o poză zimţată, atins de primele 

semne ale bătrîneţii. E îmbrăcat în portul tradiţional de pe vale: pantaloni albi, de cînepă, 

strînşi pe picior, curea lată, clop rotund, cu borurile largi. Pentru evenimentul ăsta a încălţat 

cizmele lui ungureşti, de sărbătoare. În dreapta şi în stînga lui, cei patru feciori abia reîntorşi 

de pe front sau din refugiul în Regat. Între ei, bunu: blond, înalt, nasul cîrn, proeminent. Un 

altul are braţul stîng amputat deasupra cotului. Toţi se ţin de curele şi privesc cu o expresie 

identică în obiectiv. Ei sunt supravieţuitorii. Trei lipsesc. Ar fi trebuit să fie aici, să se ţină şi ei 

de curele, pe pajiştea din centrul satului, lîngă biserică. Doar că ei nu s-au mai întors. Despre 

unul se ştie că a căzut pe frontul din Rusia, undeva la răsărit de Odessa. Despre ceilalţi doi 

nu se ştie nimic. Mă mai uit o dată la străbunicu. Astea sînt singurele poze rămase de la el. 

În ciuda celor treizeci de ani care s-au scurs, pare aproape neschimbat. Pe spatele 

fotografiei, acoperit de o pată maronie de cafea, scrisul şcolăresc, nesigur, dar încă 

descifrabil al lui: Tîrlişua, Iulie, 1946.  

Prin maldărul cu fotografii, o poză cu bunu, tata lui mama. De el nu mă leagă nici o 

amintire. A murit la scurt timp după ce m-am născut. Figura lui o reconstitui din povestirile 

de familie. În poză, bunu stă pe scaun la o masă de lemn, lungă, amenajată în curtea unei 

case. Poartă doliu, ca şi toţi cei din jur. Cămaşa îi e descheiată la ultimul nasture. Părul 

zburlit. O şuviţă îi străbate fruntea. În stînga lui, două femei încovoiate, cu obrajii îngropaţi 

în batiste, plîng. Într-o mînă, bunu ţine paharul de horincă. Are gura întredeschisă, dinţii 
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albi, puternici, contrastînd cu tenul său tuciuriu. Pare să se adreseze cuiva în colţul celălalt al 

mesei, peste capetele cîtorva comeseni. E înmormîntarea soacrei sale iar el abia a ieşit din 

puşcărie. Şase luni a stat bunu închis pentru comerţ ilegal cu vite. Vacile le cumpăra 

ciolănoase, urîte, ieftine, din tîrgurile lăpuşene. Le aducea acasă, le vîra în grajd. Le îmbăia, 

la parfuma, le dădea furaje de la CAP. Pe urmă le vindea în tîrgurile de pe lîngă Dej, grase, 

îmbălsămate şi scumpe. Comuniştii l-au înhăţat după un an şi ceva. Capul de acuzare a 

răsunat grav ca un clopot în sala de judecată: subminarea puterii Partidului, furt din avutul 

clasei muncitoare, chiaburism, parvenitism, avarism etc. Bunu şi-a primit cătuşele cu un 

rînjet sarcastic pe buze. Mai tîrziu, cînd în serile de vară, se îmbăta criţă împreună cu văru-

său Matei, în grădină, sub vie, bunu îşi îngăduia mici accese de dizidenţă: "pizda mamii lor 

de comunişti, măi Mateiaşule", zicea el. Iar văru-său Matei, cu empatia sa de membru de 

partid, magazioner la cooperativă, îl bătea blînd pe umăr: "lasă-i mă, Grigore, dă-i dracului".  

Într-un album cu coperte plasticate, dădeam peste una din primele fotografii cu 

mama. Are spre 16 ani şi tocmai s-a întors în vacanţă din oraş, unde face liceul la seral. E 

vară. Pămîntul în ogradă bătătorit. În fundal se conturează acoperişul de şindrilă al unei şuri. 

În dreptul şurii tinerii joacă în perechi. Fetele se învîrt pe sub braţele feciorilor. Feciorii puşcă 

din degete, chiuie. Într-un colţ, la umbră, taraful de ţigani îşi plimbă arcuşurile pe coarde. 

Mama poartă o rochie înflorată şi sandale cu bretele. Părul îi este împletit în două cozi care 

îi cad pe spate. Chipul rotund, fraged, nu poate să-i ascundă bucuria. Lîngă ea, Irina popii. 

Slabuţă, înaltă, palidă. În ziua aia Relu Hardău o va juca pînă spre asfinţit. Mama se va 

îmbujora în obraji, va transpira pe la subsuoară. Cînd greierii vor începe să cînte, ea va vrea 

să plece. Relu o va strînge de talie, o va trage înspre el. Va insista să mai rămînă, măcar încă 

un joc. Ţiganii vor intrerpreta o suită de pe Someş. Mama se va lăsa dusă în spatele şurii. 

Lîngă buda de lemn, sprijinită de o claie de fîn, Relu o va săruta pe mama apăsat, umed, în 

tropotul jocului şi în notele piţigăiate ale viorii.  

Tata a absolvit şcoala profesională departe de satul natal, în vremea fînului. Diploma 

şi-a ridicat-o fără ceremonie într-o amiază de sfîrşit de săptămînă. Pe drumul de întoarcere 

la căminul de nefamilişti, s-a oprit la o cafenea şi şi-a comandat o bere. Înăuntru era pustiu, 

scaunele nemişcate, scrumierele luceau. După tejghea, barmanul curăţa nişte pahare cu un 

prosop. Prin vitrina largă tata privea pierdut la pavajul din piaţă, la stîlpii masivi de pe 

frontonul operei, la treptele din faţa catedralei. Pe bărbatul care intrase l-a observat abia 

cînd acesta i s-a adresat:  
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- Pfuu, ce mort e oraşu' azi...  

Tata a îngăimat un da absent. Bărbatul s-a aşezat la o masă alăturată şi acum ţinea 

de toartă o halbă de bere.  

- Eu vin în fiecare sîmbătă la bodega asta. Cam acuma, pe la ora asta. Da' astăzi, nu ştiu, e 

pustiu tare.  

- Da... 

- Nu îţi vine să strici nici o poziţie. Zi de căcat. Ştii, eu sînt de meserie grefier. Da' asta aşa, de 

ochii lumii, şi alu' nevastă-mea. Nevastă-mea-i mare hîtră. To-ot mă bate la cap. Ţaca-ţaca, 

ţaca-ţaca, uite aşa îi merge gura. Eu nu zic nimic. Iau avansu', îl bag în casă. Iau salariu, îl bag 

în casă. Bine, mai îmi iau şi io un pic. Partea, cum ar veni. Ca să îmi ajungă şi mie de o lentilă, 

de un film, de o soluţie de developat. Mai de o bere, după aia. Că, asta am vrut să zic. Eu, de 

fapt, sunt fotograf. Fotografiez tot ce prind, tot ce îmi place. Mai nou, guguştiucii de pe 

casele oamenilor. Şi casele ...  

Atîrnat la gît de o curea de piele, tata a zărit abia acum aparatul de fotografiat al 

bărbatului.  

- Da' să ştii că nu-i uşor. Ca fotograf, zic. Tre' să fii tot timpul cu ochii-n patru. Treabă de 

atenţie. Pentru mine, asta nu-i o problemă. Nevastă-mea, ea mă mai freacă... Auzi, cîţi ani 

ai? 

- Şaişpe jumate.  

- Şaişpe jumate, a îngînat bărbatul. Eşti tînăr, ce-ţi pasă! Ascultă la mine, că-s mai bătrîn. Cît 

poţi, să nu te însori. Trăieşte-ţi viaţa, tată. Vreme ai. După aia, vine nevasta... o să te 

mănînce ea de viu. Aşa-s ele. N-ai ce să le faci.  

A sorbit o gură de bere. Un strat subţire de spumă i s-a depus pe buza de sus.  

- Dar ştii că ai o figură interesantă! Aşa tristă, melancolică. Eşti poet?  

- Nu. Azi am terminat şcoala profesională.  

Pentru o clipă bărbatul a căzut pe gînduri. Pe urmă a zis:  

- Să te faci poet, auzi? Ar fi păcat de moaca ta să n-ajungi poet.  

Pauză. Din spatele tejghelei, barmanul privea la ei pe sub gene.  

- Auzi, te superi dacă aş face o poză cu tine? Aşa cum stai aicea şi bei bere şi îmi zici că ai 

terminat şcoala profesională. O să îţi dau un exemplar şi ţie. Ce zici?  

- Bine, a zis tata cu o voce indecisă.  

Bărbatul s-a ridicat în picioare. Şi-a scos aparatul din husa de piele, şi-a focalizat 
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obiectivul şi a apăsat pe buton. Aparatul a scos un scurt bîzîit şi a declanşat blitzul.  

La mai puţin de o săptămînă, tata scotea un plic neobişnuit din cutia poştală.  

Plicul era mare şi colorat. Înăuntru se găsea o fotografie alb-negru reprezentîndu-l pe 

el stînd la o masă cu o bere în faţă. Are ochii pe jumătate închişi, ca şi cum ar fi pe cale să 

aţipească. Părul lins, blond-cărămiziu îi împrumută feţei o paloare nenaturală. Cărarea lui 

corectă, rectilinie, îi scoate în evidenţă nasul proeminent. Coatele şi le sprijină pe masă, dînd 

la iveală nişte palme imense cu noduri groase. Poartă o cămaşă cu mînecă scurtă, albă şi cu 

dungi subţiri, verticale. Singura lui cămaşă de vară. În ea şi în pantalonii de stofă maro, 

scurtaţi de mîna lui, se va întoarce curînd la părinţi ca absolvent al şcolii profesionale de 

sudură, promoţia 1970.  

Ai mei proaspăt căsătoriţi. Tineri, radioşi. Încadraţi în muncă. Locuinţa tocmai le-a 

fost repartizată. Două camere, o bucătărie şi o baie. Au lăsat-o în urmă. O vor mobila la 

întoarcere. Acum sînt în vacanţă pe litoral. În şase. Trei perechi entuziaste. Îmbrăţişate. Sînt 

fotografii solare, luminoase. Pe plajă, pe pătură, marea în fundal. Sticle de bere destupate, 

citro şi apă minerală. O tablă de şah desfăcută, piesele unui joc de table împrăştiate într-un 

colţ. Toţi poartă ochelari de soare, cu rame groase, cu lentile uriaşe, fumurii. Un instantaneu 

pe o terasă: zîmbete, mititei, muştar, felii de pîine, tata explicînd ceva cu aprindere, mama 

trăgînd dintr-o ţigară. Şuviţele ei ondulate în bătaia vîntului. În hotelul sindicatului: patul 

răvăşit, o valiză lîngă noptieră, o săpunieră, o revistă cu rebus. Uşa balconului întredeschisă. 

Pe balcon, mama în costum de baie, priveşte departe.  

Am şapte ani, mă pregătesc să merg la şcoală, să devin pionier. O caut pe mama. O 

găsesc în sufragerie. Sertarul cu fotografii, scos de la locul lui, e aşezat pe canapea. Poze 

revărsate pe masă. Mama se uită la ele. Eu mă smiorcăi. Mi-ar trebui ceva dulce. Un baton 

de la alimentară, de patru lei. Mama, îmi dai bani? Mama mă ia în braţe. Îi simt răsuflarea 

caldă în ceafă. Mama sortează pozele. Le pune în plicuri, în album. Asupra cîtorva zăboveşte 

îndelung. Sînt oameni necunoscuţi mie, în slip şi costum de baie. Cine e asta? Asta sunt eu, 

mamă, cînd eram tînără. Mă uit atent la fotografie. Îmi vine greu să cred că femeia asta e 

mama, că ea a existat şi înainte ca eu să mă nasc. Mama se ridică, merge pe hol, scoate 

portmoneul din poşetă şi se întoarce cu banii. Ia, du-te şi cumpără-ţi batonul. Alerg cu 

bancnota în mînă. Mă opresc în prag. Mă întorc. Mama s-a aşezat din nou la masă şi 

sortează poze.  

Fotografii noi, color, în format mare. În ele apare tata. Tata cel familiar, cu început de 
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chelie, cu ochii lui albaştri, pătrunzători. E în halat albastru, la fabrică, se plimbă prin hală cu 

un domn în costum negru, cămaşă albă şi cravată. Îi explică ceva. Domnul pare încîntat. De 

lîngă utilaje, muncitorii trimit zîmbete largi şi priviri admirative. Pe alee, la ieşirea din hală, 

cîteva muncitoare plantează pomi. Ţin lopeţi în mînă şi tîmăcoape. Şi ele zîmbesc la cameră.  

Tata în biroul lui. Pe birou, registre, cutii de burghiuri, un compas. Degetul lui indică 

ceva pe un tabel. Ceilalţi privesc peste umărul lui, concentraţi. Poarta principală a fabricii, 

metalică, masivă. Cadru amplu. Deasupra, un afiş roşu pe care scrie cu litere galbene, de 

aur: Unitate fruntaşă în întrecerea socialistă.  

Tata mă surprinde. Ce faci aici? Mă uit la nişte poze. Tata adună pozele împrăştiate 

pe covor. Le pune înapoi în sertar. Du-te şi te joacă, lasă pozele. După care închide sertarul, 

încet, parcă să nu le spargă. 
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Despre eul clepsidră 

(Matei Predescu) 

 

Sînt un om normal. Formal, am dus şi duc o viaţă normală. Am crescut liniştit cu 

ambii părinţi, mi s-a dat o anumită educaţie, am urmat şi încă urmez anumite şcoli, îmi 

clădesc un viitor care, deşi nu este un minuţios efort îndreptat către ideea unei cariere, îmi 

apare cît de cît în minte dacă mă iau după orientările ce mi le dau acum. Facultăţile minţii 

mele sînt normale, nu sînt nici ataraxic, nici apatic, nici un pedant afectiv sau mai ştiu eu ce. 

Totuşi, cînd vine vorba despre situaţia şi situarea mea ca existenţă spirituală, admiţînd că 

fiecare om este o astfel de existenţă, nu mă las în voia naturaleţii pure cu care majoritatea 

lumii îşi trăieşte această spiritualitate. Spiritualitatea unui om îmi pare a fi dată tocmai de 

stările lui de spirit, iar paleta stărilor de spirit este largă. Sînt cele primare, bucuria, 

supărarea, enervarea etc., iar pe măsură ce spiritul creşte în fiece om, stările de spirit se 

rafinează şi se transfigurează. Pentru mine, calmul si răbdarea sînt indicatori speciali. Calmul 

si răbdarea dau izolare faţă de năvălnicia lumii care ni se impune si creează un mediu de 

control. Un om calm si răbdător chiar în situaţii dificile emană forţă şi putere de control. 

Înainte, deci, de a-mi privi trecutul, căci sub imboldul unei asemenea evocări sînt rîndurile 

de faţă, am stat o clipă a mă gîndi de unde acest imbold. Şi de ce? De ce periodic fiecare om 

face recurs la propriul trecut? Este acest recurs doar o mecanică de înşiruire a unor amintiri? 

Dacă nu, atunci ce e?  

Simt că trăiesc o viaţă normală doar cît timp sînt centrat. Atenţia oamenilor la fapte, 

întîmplări, la alţi oameni, la viaţă în genere are nevoie de un centru. Centrul sîntem noi 

înşine, sau centru este şi îşi este fiecare dintre noi. Eu îmi văd acest centru, sediul eului meu, 

ca fiind conştiinţa mea. Mă gîndesc la oamenii din preajma mea şi-i percep la fel ca pe mine 

însumi ca avînd acest centru al sinelui lor, conştiinţa lor. Iar la conştiinţa mea mă gîndesc ca 

la ceva profund al meu, numai al meu; de fapt, mă gîndesc că nu am conştiinţă, ci chiar sînt 

această conştiinţă. Nu pot spune "eu" fără ca să îmi apară această enormă evidenţă, adică a 

mea personală ca prezenţă. Spun "eu" şi de fapt spun deja "eu sunt conştiinţă".  

Dar ce special îmi sînt eu mie! Ce deosebită conştiinţă! Deosebită pentru că se 

deosebeşte, desigur, pentru că este a mea şi numai a mea. Este inaccesibilă celorlalţi dacă 

vreau; cheile conştiinţei mele sînt toate ale mele. Deschid doar acele uşi pe care vreau să le 
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deschid şi doar acelora cărora vreau eu să le deschid. Şi totusi mă gîndesc că, deşi eu sînt eu 

însumi pentru mine, o parte a sinelui meu îmi rămîne chiar mie inaccesibilă. Sau foarte greu 

accesibilă. Uite că totuşi nu am toate cheile. Fiecare "eu" are puterea să se surprindă pe 

sine, nimeni nu poate nega asta. E ceva mai adînc în noi decît noi înşine, spune nu ştiu care 

filozof. Şi apoi, dacă eu sînt conştiinţă, atunci sînt conştiinţă a ce anume? A mea însumi? 

Sigur că a mea însumi.  

Cînd am ajuns la conştiinţa mea de sine? Nu ştiu, cred că prima dată într-un mod mai 

slab pe la 8, 9 ani cînd, băgat în colectivul clasei de la şcoală, am văzut că eram tratat diferit 

faţă de alţi băieţi şi băieţii în genere diferenţiaţi de fete. Şi dacă oamenii mari, cum era şi 

doamna învăţătoare, ne puneau pe fiecare în clasificările lor ciudate si imaginare, înseamnă 

că într-adevăr eram diferiţi.  

Oamenii mari au întotdeauna dreptate. Deci un băiat nu e la fel ca o fată. Mai mult, 

nici colegul meu de clasă, care are un ten mai căprui şi care nu prea se descurcă la 

învăţătură, nu e la fel ca mine. Şi e cu atît mai ciudat cu cît el e băiat. Ca mine. Mă gîndesc la 

mine cel din acea vreme şi la colegii mei; nici unul din noi nu ştia exact nimic cu mintea. 

Mintea cred că ne-o foloseam toţi să memorăm ce ni se dădea la fiecare oră, nu vedeam nici 

o utilitate la ce învăţam. Dar, în acest fel incipient, fiecăruia dintre noi i s-a dat măsura 

unicităţii lui, a singularităţii lui. Cu toţii eram diferiţi unii faţă de ceilalţi. Iar asta a simţit-o 

fiecare, cred.  

A doua izbucnire a conştiinţei mele a fost pe la 16 ani. De obicei, această a doua 

vizită a conştiinţei este violentă, dar conţine autenticitate a ei. Eu am obţinut-o prin 

însingurare. Sînt şi alte posibilităţi. Îmi vine în minte decepţia în iubire. Nefericitul amorez nu 

poate fi alinat de nimic, nu vrea să ştie de nimic, îl doare totul. În oarba lui suferintă, totul 

cade într-o lipsă de sens, căci sensul l-a pierdut prin pierderea iubirii. Totul poate fi 

suspendat în golul nonsensului, cu excepţia unui lucru, anume a amorezului însuşi care 

poate lăsa orice deoparte, însă nu pe el însuşi în situaţia, în care se află. Conştiinţa îmi pare 

astfel a surveni mult mai uşor pe cale afectivă. Dar totuşi cum survine ea?  

Pentru singuratic sau pentru cel însingurat şi înstrăinat de lume de o situaţie limită 

tocmai stranietatea lumii dă măsura autentică a conştiinţei. Disocierea radicală de lumea 

care pînă la un moment ne-a fost caldă, primitoare, mereu la îndemînă naşte un fel de 

delimitare. Delimitarea netă de lume, ca primă fază arată că nu numai că nu sîntem una cu 

alţi oameni, dar nu sîntem una nici cu lumea noastră, căci conştiinţa ajunge conştiintă 
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tocmai delimitîndu-se de ceea ce nu este ea. Eu nu sînt tu. Eu nu sînt această lume. 

Conştiinţa autentică pătrunde acolo unde acapararea de către lume încetează numai o clipă 

măcar. Ce grad de conştiinţă se poate depista la un om care mereu este ocupat şi se ocupă 

el singur în permanenţă cu ceva? La un om care se pune mereu în preajma unui lucru sau 

altul? Pe de altă parte, cîtă încredere şi tărie îţi poate inspira un om care se poate opri din 

îndeletniciri fără să se plictisească! Un om care poate să nu facă nimic, doar să privească în 

gol şi să tacă! Plictisul este demonul rău al lucrurilor care se simt neglijate. Este soldatul 

lumii trimis să-i îndeletnicească pe oameni cu lucrurile ei, ale lumii. El conţine germenele 

unei autentice conştiinţe, dar tocmai prin prezenţa sa, plictisul acţionează pentru a-şi anula 

această prezenţă. Un om care se plictiseşte caută ca primul lucru pe care îl face să fie 

alungarea plictiselii printr-o preocupare. Plictisul îmi pare astfel să conţină atît o strigare 

către conştiinţă, dar şi o altă strigare, mai puternică, către lume. Însă nici conştiinţa aceasta 

abruptă pe care o dobîndesc unii oameni nu este chiar atît de abruptă. O asemenea 

conştiinţă nu îşi pierde uzul lumii. Ea poate şi chiar trebuie să se ocupe de lume şi doar în 

anumite momente, puţine şi de excepţie, ajunge la claritatea şi intensitatea în care este 

resimţită stranietatea lumii.  

Acum cred că îmi pot răspunde cînd mă întreb conştiinţă a ce anume? Iniţial, 

conştiinţă a lucrurilor, apoi, prin lucruri şi depăşindu-le cu tot cu lumea pe care o formează, 

a mea însumi. Dar pentru că o conştiinţă nu există în sine separat de relaţiile care i-au dat 

naştere, despărţirea resimţită adineaori ca delimitare şi stranietate nu poate dura mult. 

Conştiinţa revine mereu la lume. Şi dacă pînă la un anumit moment conştiinţa era a lumii, 

pentru ca prin pierderea ei sa devină a noastră, cum revine ea asupra lumii? Revine 

modificînd-o. Văd lumea, apoi, nemaivăzînd lumea, mă văd pe mine, iar apoi cu mine cu tot 

revin asupra lumii. Eu sînt centrul lumii. Şi nu doar eu, ci toţi oamenii sînt centrul lumii în 

acelaşi timp, deşi cei mai mulţi nu ştiu asta, iar dacă le-o spui, nu te înţeleg.  

Odată cu conştiinţa, se întîmplă cel mai net dintre actele umane, anume însuşirea 

lumii ca periferie a acestei conştiinţe căreia eu i-am zis centrul fiecăruia. Odată cu 

dobîndirea sinelui şi a conştiinţei unicităţii, se dobîndeşte acea minune a omului numită 

creativitate. Orice conştiinţă este creativă, indiferent de stadiul ei de dezvoltare. Copiii sînt 

creativi nu doar în privinţa jucăriilor şi jocurilor, ci sînt creativi în sens fundamental, căci 

jocul este modul lor de a-şi proiecta lumea. Jocul unui copil este realitatea lui. Conştiinţa 

abruptă nu are un plus de creativitate, ci are în plus doar conştiinţa acestei creativităţi. 
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Lumea înconjurătoare nu este niciodată absolută; ea ar putea fi numai gîndită astfel doar 

fără oameni, în prezenţa unui ochi absolut. Iar a fi absolut înseamnă a fi absolvit, 

independent de relaţii. Dar omul relaţionează de la bun început cu lumea în care trăieşte, o 

modelează după dorinţele lui, o siluieşte cu speranţele şi aşteptările lui, o restrînge după 

temerile lui. Conştiinţa am numit-o centru tocmai pentru că, permanent, în funcţie de ea, se 

configurează lumea. Pe de altă parte, cine nu ştie că astăzi omul este subiectiv?! E deja un 

adevăr aproape fiziologic. Pe lîngă inimă, creier, rinichi, fiecare posedă subiectivitatea. Însă 

subiectivitatea îşi poartă umbra negativă pe care o are acum datorită scientismului 

contemporan, care prin lume vede suma obiectelor de studiu. În subiectivitatea omului s-a 

văzut piedica majoră în calea cunoaşterii riguroase obiectuale. Pentru asemenea 

cunoaştere, subiectivitatea observatorului este cu adevărat nocivă, însă nu şi pentru 

cunoaşterea la care mă gîndesc eu. Dacă subiectivitatea este creativitatea conştiinţei care 

prin actele sale proiectează o lume, atunci calea spre cunoaşterea acestei creativităţi este 

asumarea deplină a subiectivităţii. Subiectivitatea noastră transformă lumea ca proprietate 

colectivă a tuturor în lumi ca proprietăţi private ale fiecăruia în parte. Lumea nu există în 

genere şi nu este dată pentru toţi, ci ea este de fiecare dată o lume a noastră.  

O simplă privire asupra istoriei culturii ne arată că lumea nu este una fără echivoc a 

tuturor, ci a mea proprie, a ta proprie, a fiecaruia proprie. Căci altfel, de unde diversitatea, 

uneori supărătoare si descurajantă, a creaţiilor culturale?  

Lumea fiecăruia este complexul de proiecţii creative subsumate unei interpretări 

care îl include ca atare şi pe interpretator, iar această interpretare nu este o concepţie 

despre lume. Concepţia despre lume, dimpotrivă, este un constituent al lumii fiecăruia.  

Fiecare lume a noastră nu este însă doar o desfăşurare molcomă de întîmplări 

presărate mai rar sau mai des de pecetea inţelegerii noastre dinăuntrul lumii noastre. O 

lume este asemeni unui antic symbolon, asemeni unei bucăţi de lut fragmentate; ea este 

formată din mici bucăţi de lume.  

Timpul este cel care îmbucătăţeşte lumea fiecăruia şi pentru că tocmai el arată 

fisurile dintre lumi, este nevoie de o conştiinţă ce a cunoscut timpul pentru ca să-şi poată 

observa propriile lumi. O asemenea conştiinţă îmi pare a fi orice bătrîn. Pentru un bătrîn, 

este mai uşor a-şi percepe de la distanţa anilor lumile pe care şi le-a făcut. A fost o lume a 

copilăriei, a adolescenţei, a iubirii, a maturităţii, a suferinţei poate, şi cine ştie cîte lumi nu 

mai pot fi? Iar fragmentele noastre de lume se schimbă încetul cu încetul.  
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Ele se schimbă doar în măsură în care ne schimbăm noi înşine. Şi totul are loc atît de 

uşor, încît este nevoie de o privire peste umăr în propriul nostru trecut pentru a surprinde 

schimbările şi, odată cu ele, tranziţia subtilă de la un fragment de lume la altul. Privind în 

spatele nostru, în trecutul nostru care, astfel fiind, a trecut, vedem avatarurile eului nostru 

prin multe şi, sub unghiul prezentului, neverosimile lumi.  

Îmi spuneam la început că viaţa mea normală manifestată ca atenţie se petrece în 

prezenţa unui centru. Urmărind modul în care sînt atent la viaţa mea, îmi dau seama că 

întotdeauna privirea mi se îndreaptă către un înainte. Pornind de la ceea ce mă văd acum, 

mă uit în viitor, la posibilităţile ce mi se deschid. Or, în mod ciudat, viaţa unui om care se 

gîndeşte la ea este tocmai acea perioadă care deja a trecut. În orice moment îmi deţin 

clipele trecute şi totuşi ele nu îmi ajung; energia mea toată o îndrept spre viitor.  

Dar pentru că trecutul meu se află înapoia mea, iar viitorul înainte, ambele fiindu-mi 

deci absente, care este atunci substanţialitatea mea? Prezentul? Dar cine poate defini 

prezentul? Este cu atît mai greu să mă definesc ca fiind prezent, cu cît eu ca existenţă sînt o 

desfăşurare. O cană nu are timp. O cană din prezent a fost cană în trecut şi va fi cană şi 

mîine. Timpul nu o schimbă cu nimic. Cu oamenii e altfel. Prezentul lor nu este nimic în sine, 

el fiind un fel de rezultat firesc al trecutului lor. Dar chiar luîndu-mi astfel prezentul meu, nu 

mă simt cuprins complet de propria mea privire; privind mereu înaintea mea, mă înţeleg 

pornind de la ce vreau sa fac, nu doar de la ce am facut.  

Gîndind la viaţa mea luată în prezent, mă văd în poziţia observatorului de la gîtul 

unei clepsidre: jos se află iremediabilul trecutului meu, cel pe care îl pot cuprinde complet 

cu privirea, sus se află restul posibilităţilor mele pe care nu mi le pot cuprinde decît vag. Eul 

fiecăruia îmi pare a fi acest punct median al unei clepsidre care vede doar ce s-a acumulat şi 

mai vede că se acumulează ceva şi în continuare. Viitorul vine mereu. Şi dacă ce a trecut e 

bun trecut, atunci la ce bun să mă mai gîndesc la el? La ce bun să mai redeschid acele lumi 

care acum mi se dezvăluie astfel ca fiind lumi? La ce bun să-mi aduc aminte de lumina 

albăstruie a flăcării de aragaz pe care o priveam, copil fiind, cînd becurile se stingeau în tot 

blocul şi în blocurile vecine? Sau de carpetele cu dungi colorate care acopereau doar o 

jumătate din linoleumul verde al bucătăriei? Sau de ligheanul pus sub chiuveta care picura? 

Amintirile îmi dau un zîmbet de drăgălăşenie faţă de mine însumi cel de atunci. Dar nu 

numai atît. Forţîndu-mi memoria, nu renunţ la acea lume, deşi pot să o reconstitui doar 

parţial.  
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Lumea mea dinainte de '89 începe într-un timp nesigur. Am trăit doar primii mei 6 

ani de viaţă sub regimul a cărui faţă am cunoscut-o prin poveşti, mărturii, mai tîrziu prin 

cărţi şi istorie. Amintirile îmi sînt amestecate, neclare cronologic şi izolate. Şi fără legătură cu 

regimul. Nu resimţeam nici un fel de constrîngere şi nici mama sau tata nu-mi spuneau nimic 

care să mă facă să fiu reţinut în vreun fel. Poate că eram oricum prea mic pentru a fi în stare 

să spun ceva rău. Mama îmi spunea cum, pînă pe la trei ani, am stat undeva la ţară, nu mai 

ştiu în ce comună. Nu ştiu nimic despre asta. Blocul a fost primul meu cămin; un apartament 

cu trei camere sărac mobilate şi astfel foarte spaţioase. Lumina intra peste tot. Bucătăria era 

locul meu predilect, locul nostru, de fapt, al întregii familii. Acolo ne strîngeam cînd se lua 

lumina, acolo ne încălzeam la căldura aragazului, acolo mîncam. Serile erau parcă mai pline 

de viaţă, aproape tot ce-mi pot aminti din acea vreme fiind legate de venirea serii. 

Televizorul alb-negru ce stătea pe o măsuţă în holul mare, o prietenă a mamei mele, vecinul 

personificîndu-l pe Moş Gerilă, seninătatea mamei mele făcînd gogoşi pe întuneric pentru 

noi, pistolul meu cu ventuze pe care tata încerca să mi-l repare.  

Toate acestea se întîmplau cumva seara, noaptea, căci ziua îmi părea interzisă 

întîlnirilor sau convorbirilor. Ziua se muncea şi se tăcea. Ziua oamenii erau colegi, vecini, 

rude. Noaptea abia puteau deveni prieteni petru cîteva ore la o sticlă de vin. Aşa îmi închipui 

eu. Aşa se întîmpla la mine acasă; vecinul de la etajul 1, Costel, venea doar după căderea 

serii la noi, la tata. Naşul meu venea la sfîrşit de săptămînă tot numai pe seară. Noi 

mergeam la cunoştintele sau la rudele noastre numai seara.  

Odată ne întorceam de la o mătuşă şi era, desigur, noapte. Atunci a fost singura dată 

cînd tata mi-a tăiat scurt vorba, căci vorbeam destul de tare ca să pot fi auzit de trecători. Cu 

siguranţă spusesem ceva rău, dar atunci n-am ştiut că era un motiv pentru care mi se 

spusese să tac, credeam doar că tata n-are chef de mine.  

Tot seara îmi amintesc că tata ne trimisese pe mine şi pe sora mea puţin mai mare 

decît mine la alimentară să cumpărăm suc. Era iarnă. Am luat sucurile noi doi, dar am reuşit 

să spargem jumătate din sticlele cu lichidul portocaliu în timp ce ne luam avînt să ne dăm pe 

gheţuş. Nici eu, nici sora mea nu ne-am pierdut cu firea. Cum să mergem acasă şi să spunem 

ce-am făcut, mai ales cînd banii erau şi aşa puţini? Am scăpat de cioburile sticlelor şi acasă 

am spus că sucul s-a scumpit, n-am putut cumpăra decît ce aveam.  

Am totuşi şi o amintire diurnă: eu şi vărul meu ne alergam prin casă, iar eu, în fuga 

mea necontrolată, am reuşit spectaculos să-mi sparg capul lovindu-mă în plină viteză de 
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caloriferul din bucătărie. Cît a mai plîns mama atunci!  

Este şi un loc pe care mi-l amintesc ceva mai bine. Grădiniţa. Era în spatele 

cinematografului Panoramic şi era locul unde îmi exersam totalitarismul cu alţi copii. Avea o 

grădină mare în care vara eram lăsaţi liberi iar clădirea principală era mare şi împărţită pe 

grupe de copii: grupa mică, mijlocie şi mare. Sau nu erau decît grupa mică şi mare? Nu mai 

ştiu, dar ştiu ziua în care mama m-a dus prima dată acolo. Plîngeam cu sughiţuri, căci ştiam 

că urma să fiu lăsat singur acolo, în timp ce mama şi educatoarea se amuzau pe seama 

nefericirii mele. Îmi văd ghiozdănaşul roşu cu buzunarul special pentru sticla de suc în care 

acum era ceai cu zahăr, şi pentru un sandviş cu unt şi gem sau unt şi salam împăturit într-un 

serveţel. Mai toţi copiii aveau la fel ca mine, o sticlă de ceai şi sandvişuri pe care le mîncam 

pînă se servea masa.  

Sala pe care mi-o amintesc era încadrată pe toţi pereţii de mobilier alb, în mijloc erau 

multe scaune mici, ca pentru noi, iar în faţa sălii, în dreptul uşii, era masa educatoarei de 

unde aceasta dădea uneori verdictele ce ne aduceau mîndria sau dizgraţia: bulina roşie sau 

bulina neagra. Parca mă şi văd cum îmi întindeam gîtul cu gulerul camăşii portocalii pentru a 

încasa bulina roşie. Aproape că pot mirosi mîna educatoarei. Colecţia mea de buline roşii era 

mereu etalată acasă pe perdeaua ferestrei de la bucătărie. Dar nu eram nici pe departe cel 

mai cuminte. Uneori luam şi buline negre şi chiar eram pus să stau la colţ cu faţa la perete, 

în văzul dezaprobator al colegilor. Mi-l amintesc pe Pop Ionuţ, un grăsun împreună cu care 

am fost pedepsit prin izolarea la colţ. Eram furios şi-mi era ciudă pe grăsunul acela care 

dădea satisfacţie educatoarei plîngînd şi cerînd iertare. Eu înduram cu demnitate. Aveam o 

asemenea forţă de caracter încît mi-am subordonat repede alţi băieţi.  

În genere, nimeni nu-mi contesta gradul de amiral, cu excepţia unui singur baiat. 

Untaru nu ştiu cum. Nu-i mai ştiu numele mic, dar noi îl ştiam ca Untaru. El doar îmi submina 

autoritatea şi mă făcea să alerg după el prin sala aceea. Deznodămîntul nu-l cunosc, dar în 

urmă cu cîţiva ani l-am văzut pe acest Untaru băgat în tot felul de găinării de cartier. Eram 

deci cu siguranţă un copil teribil; unii băieţi îmi reclamau nedreptăţile ce li se făceau de 

către alţii. Eu eram şi judecător, şi executor. Băteam pe cine credeam de cuviinţă, dar numai 

dacă mi se părea că am motiv.  

Zilele la grădiniţă erau mai toate la fel. Dimineaţa eram lăsaţi de părinţi acolo, pînă la 

masa de prînz făceam tot felul de jocuri, ascultam poveştile educatoarei, desenam, învăţam 

poezii. După masă eram culcaţi în paturile care se trăgeau din perete, iar după somn reluam 
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activităţile noastre pînă cînd, rînd pe rînd, plecam acasă, luaţi de mama sau tata.  

Pe urmă a venit decembrie '89, iar în '90 am intrat în clasa 1. Lucrurile s-au schimbat 

atît pentru mine, cît şi pentru oamenii din jurul meu.  

Uitîndu-mă înapoi, parcă îmi vine să spun că în nici un fel regimul nu mi-a afectat 

viaţa. Cu Ceauşescu sau fără el, cred că mi-ar fi fost totuna. Eram prea mic să fiu afectat de 

problemele pe care ai mei şi toţi oamenii obişnuiţi le aveau. Da, mergeam cu cartela după 

raţia de pîine, stăteam uneori sa-i ţin de urît mamei la cozile imense la nu ştiu ce produs, 

stăteam la lumina lumînării adeseori cînd ni se lua curentul electric, dar nu resimţeam nimic 

din acestea ca fiind o lipsă. Mă bucur că n-am simţit nimic din oroarea acelor ani.  

Au vreo valoare aceste exerciţii de reamintire? În afara faptului că amintirea mea mă 

conţine ca întreg într-un moment al trecutului şi că ţin la amintiri în măsura în care ţin la 

mine, au vreo valoare amintirile? Dau ele substanţialitatea unei conştiinţe? Un om fără 

amintiri este un om gol? Nu, un om fără amintiri nu este un om gol, dar este un om fără 

istoria sa personală. Dacă sînt ceea ce am fost, atunci ceea ce sînt sînt amintirile mele. 

Amintirile lipesc situaţiile concrete de viaţă de conştiinţa noastră. Istoria conştiinţei noastre 

nu este doar desfăşurarea principiilor pe care le-a dobîndit această conştiinţă, ci este o 

istorie a conştiinţei trăite şi are aspectul unei desfăşurări de fapte de viaţă.  

Da, amintirile au o valoare, în afara faptului că evocă trecutul conştiinţei mele; ele 

îmi reconstituie o lume care nu este niciodată fixă, ci, în raport cu înţelegerea mea actuală, 

mereu proaspătă. Nu doar trecutul, ca set cumulativ al unei experienţe, ne ajută să 

înţelegem prezentul şi posibilităţile noastre viitoare, ci chiar lumea pe care mi-o proiectez 

mereu în faţă îmi arată altfel trecutul. Resentimentul face de obicei ca trecutul să fie trecut 

şi doar atît: viaţa trece, ce a trecut nu prea mă interesează pentru că eu sînt acum şi vreau 

să trăiesc cît mai am de trăit.  

Resentimentul face ca trecutul să fie perceput ca un rapt, nu ca un timp al împlinirii 

şi tot el face loc aberaţiilor vremii în care trăim azi, o vreme a devorării timpului sau a 

timpului devorator. Francisco Goya are o pictură numită Saturn devorîndu-şi fiii, după 

binecunoscutul mit grecesc în care Kronos, devenit zeu al timpului, îşi mănîncă odraslele de 

teamă să nu-l detroneze, cum făcuse şi el cu tatăl său, Uranos.  

Timpul devorează, consumă. Iar cînd văd oameni care se întrec în rezervări pentru 

petrecerea anului nou încă din luna iulie, sau rezervări pentru petrecerea Paştelui făcute 

imediat după Anul Nou, clădiri împodobite cu numărul anului care va veni abia peste două 
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luni, planuri făcute pentru ani înainte, atunci am exact acest sentiment al timpului care 

devorează. A-ţi grăbi viitorul, a-l aştepta cu disperare, a-l planifica şi umple în cele mai mici 

detalii pentru a trăi viaţa la maxim îmi pare a fi exact imaginea lui Goya. În clipa în care vrei 

să te întreci cu timpul tău, să trăieşti cît mai mult şi mai intens posibil, să crezi că poţi 

compensa finitudinea timpului tău prin umplerea lui frenetică cu tot felul de lucruri care să-

ţi dea certitudinea că „măcar n-ai trăit degeaba”, în clipa aceea te-ai abandonat deja 

timpului devorator. Depinde de fiecare dacă îl împlineşte sau dacă îl iroseşte. Trecutul nu 

este deci un timp scurs, ci un timp împlinit şi, în lumina a ceea ce am spus, al unei mereu 

reînnoite împliniri. 
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Căţeluş cu părul creţ fură raţa din coteţ  

(Raluca Ioana Stana) 

 

Îmi tîrîi agale picioarele prin zăpadă şi degeaba, tot îmi frec de zor obrazul care 

duhneşte a spirt. Deh! Cine m-a pus să fiu mai cu moţ? Mama vroia să mă înveţe de bine: 

mergi dreaptă cînd te duci la tovarăşa Ceauşescu! Şi uite aşa am ajuns eu să mărşăluiesc 

înarmată cu flori, spre madam Ceauşescu, împleticindu-mi-se picioarele de atîta plictis şi 

picurînd a spirt, mai rău ca un robinet defect; eu puţind a farmacie, iar ea, toată zîmbăreaţă 

şi franţuzită de atîta parfum.  

Măcar mi-au mai crescut şansele să primesc şi anul acesta faimoasa insignă cu moaca 

tovarăşului Nicolae. Mai ceva ca la moş Gerilă, e ziua în care ne aliniem în clasă, lîngă tablă şi 

stăm cu mîna întinsă ca nişte milogi, pînă începe festivitatea: se dau insigne. Şi de ar putea, 

toţi pionierii ar da uitării buna purtare şi s-ar buluci ca la coada de carne, doar-doar vor 

pune pune primii mîna pe insignă. Iar Gigel stă cu nasul borcănat, lipit de geam, pe afară. Lui 

i s-a dat doar biletul de exmatriculare ca să se înveţe minte şi să mai umble teleleu şi la anul 

prin bodega tovarăşului Alimoş, în loc să stea cuminte în bancă şi să tocească de zor, ca noi 

restul. "Tovarăşe Nicolae Ceauşescu,/ Noi vom urma cu dragoste fierbinte/ Şi cu elanul 

nostru tineresc/ Îndemnul Dumneavoastră de a ne pregăti temeinic/ În spirit revoluţionar, 

muncitoresc." Parcă şi simţi cum pocneşte pipota în tine de bucurie.  

Dar uite că mai ocolesc o băltoacă degerată şi intru în curtea şcolii.  

Grăbesc pasul că poate aşa am noroc şi mă mai scutur de promoroacă. Ce dacă afară 

zburătăceşte crivăţul de îngheaţă sufletul de român în tine? Eu am dresuri albe şi unghii 

curate şi sînt mîndră de mine. Se prea poate ca o pereche de blugi să fi fost binevenită, dar 

decît să mă aleg cu o absenţă nemotivată prefer să dîrdîi. Nici nu intru bine în clasă că ţop şi 

tovarăşa Odaie, în spatele meu, păşeşte ţanţoş în rochia ei tuciurie, pusă pe fapte mari.  

Ne-a sunat ceasul să ne înviorăm puţin aşa. Şi dăi cu mîna mai la stînga, mai la 

dreapta, mai o piruetă şi gata. La ce bun să mai aflăm despre pocinoagele turcilor? Mai bine 

frunzărim ziarul Scînteia ca să treacă şi ora asta de istorie. În ultima bancă, Popescu se tot 

foieşte. Urmează ora de "Lucru manual" aşa că îşi lustruieşte de zor trusa de traforaj. E clar 

că-l aşteaptă un viitor strălucit în ale mineritului. Mai-mai să-i scape din mîini piticul pe care 
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l-a dichisit cu atîta zel, cînd năvăleşte în clasă şi Ioneasca. Tîrşîie dupa ea un pachet îmbuibat 

cu borcane, zăngănind ca în piaţa Obor. Îl lasă sfioasă lîngă catedră şi o zbugheşte în bancă, 

tot trăgînd de bentiţa albă. Pare-se că e una nouă, la cum îi strînge căpăţîna ca într-o 

menghină ruginită.  

Cam cu cinci minute înainte de recreaţie, se porneşte zumzăiala. Şi toţi Ioneştii şi 

Popeştii încep a se mişca alandala, ba să vadă dacă nu a cedat aţa, ba să fixeseze mai bine 

ariciul, ba să scoată acul ăla afurisit care îi împungea pielea şi tot aşa. Se verifică matricola şi 

doar nu-i arde nimănui să o ia la picior înspre casă, cînd afară e zloata care e. Mai trece o 

oră, mai trec două şi uite că năvăleşte peste noi distracţia.  

După ce ne e dat să mai ascultăm încă vreun ceas cuvîntările tovarăşului Ceauşescu, 

turuite cu evlavie de diriginte, cum nici un popă nu le-ar fi gîngurit mai mieros, ne bubuie 

bucuria de a ne pune pe cîntat. Cum tam-nesam trebuie să participăm la nu ştiu ce 

festivitate, sîntem adunaţi ca în ţarc şi dă-i cu Trei culori tot înainte. Fără doar şi poate e 

ceva mai melodios decît orăcăitul de dimineaţă, cînd în curtea şcolii, ca nişte muşte 

zgribulite, am behăit aceeaşi partitură. Doar că atunci unii mai destupaţi la minte şi care 

ţineau la corzile lor vocale se mulţumeau să-şi mişte buzele ca peştii pe uscat. Şi aşa se 

explică de ce seara, ajunge să-ţi gîdile auzul prelegerea tovarăşului Nicolae, chiar dacă ţine 

vreo două ore.  

Şi una-două se face sîmbătă. Ce repede zburdă timpul cînd ţi se trînteşte în braţe o 

lopată şi eşti trimis la joaca de-a agricultorul. Pui un pom pe ici, o floricică pe colo şi uite cum 

înfloreşte Capitala.  

Să revenim la oile noastre, totuşi. Şi, cum ziceam, se pomenea că este sîmbătă 

dimineaţa. Stimabilii mei părinţi, cum sînt ei cetăţeni de onoare, dau deja din coate de zor la 

serviciu, de cîteva ore bune. Doar nu or fi vrînd să lenevească la sfirşit de săptămînă acasă. 

Aşa că mă văd forţată de împrejurări să pun osul la treabă şi să-mi pregătesc singurică de ale 

gurii, cu mînuţele astea două.  

Se ia una bucată ulei de porumb, de ăla ce bolboreseşte în fel şi chip prin tigaie şi 

care face o spumă mai ceva ca săpunul. Apoi una bucată ou. La festin se mai adaugă o felie 

de pîine, poate două dacă chiar mi-e foame, dar nu mai mult că or vrea şi restul să-şi bage 

dinţii în jumătatea aia de pîine. Cum se gîndeşte tovarăşul Nicolae la sănătatea noastră... 

Oricum, pîinea prosteşte, nu? Apoi o tulesc în sufragerie cu farfuria îmbuibată de mîncare, 

nu alta, şi mă zgîiesc fascinată la desene animate. Cele cu Mihaela, evident. Or mai fi şi 
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altele, te pomeneşti, şi nu ştiu eu. Trec repede peste dilemă în momentul în care ajung să 

mă holbez ca viţelul la poarta nouă la ecranul negru şi deloc prietenos al televizorului. Ca să 

vezi, ce surpriză, iar a căzut curentul!  

Trec totuşi şi peste şocul ăsta, cînd năvăleşte în casă bunica Gherghina cu o falcă în 

cer şi una în pămînt. Pare-se că simpatica duduie Maricica de la alimentară i-a cam trîntit 

uşa în faţă, pentru că oricum nu mai aveau carne. Şi unde mai pui că buni i-a dat mai aşa pe 

şestache, acu vreo două zile în urmă, o ciocolată pentru ăla micu', Ionel sau Viorel, cum i-o 

zice, treaba lui. Ce-i drept, fapta nu e exagerat de lăudabila, dar dacă te gîndeşti că mai pupi 

tu ciucalată doar peste o săptămînă, două, parcă altfel stă problema. Dar să nu se lase cu 

supărare, că şi mîine e o zi, poate să mai stea bunica şi mîine proţăpită cîteva ore lîngă 

magazin. Ghinion de neşansă, nu vedem nici azi vreo dîră de friptură.  

Aşa că îmi găsesc o nouă activitate. Îmi ciulesc urechile şi mă pun pe pîndit pe balcon. 

Cînd o să zbiere Titel de la şapte, ca din gură de şarpe, "A venit lumina, cu trenul din China!", 

o voi zbughi zglobiu spre televizor. Hai că a mai trecut o zi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost nostim să trăiesc o zi "comunistă" 

(H. R. Wim Trok) 

 

În anii '90 am fost pentru prima dată într-o ţară post-comunistă, în Cehia, întro 
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excursie organizată de liceu. A fost foarte interesantă, iar profesorul nostru de istorie ne-a 

povestit despre Primăvara de la Praga în 1968 şi alte fapte importante. Am fost foarte 

interesat de poveştile profesorului meu şi acasă am mai citit despre comunism şi mai ales 

despre istoria comunismului din Uniunea Sovietică.  

Istoria şi faptele sînt foarte interesante, dar vreau să şi ştiu cum au trăit oamenii în 

epoca comunistă, cum s-au simţit şi cum a fost viaţa lor. Ştiam că viaţa era mizerabilă pentru 

mulţi.  

Despre toate acestea m-am întrebat cînd am fost în Polonia şi Cehia cu echipa mea 

de fotbal din Amsterdam ca să jucăm nişte meciuri acolo. Toţi erau băieţi de vîrsta mea şi eu 

am vrut să ştiu cum a fost viaţa acelor oameni comparabilă cu viaţa noastră. Erau diferenţe, 

evident, iar prima pe care am văzut-o a fost mentalitatea în domeniul sportului.  

Aveam o echipă foare bună, cu nişte băieţi care au jucat la Ajax Amsterdam convinşi 

că o să cîştigăm toate meciurile. Nu a fost aşa.  

Cînd am jucat cu polonezii a fost 1-0 pentru noi după prima repriză şi am vrut să 

facem show în a 2-a repriză. Dar în pauză toţi a trebuit să se aşeze într-un rînd şi antrenorul 

lor a ţipat la ei şi i-a zgîlţîit. Părea că erau speriaţi. În repriza a doua am văzut o altă echipă 

care a jucat ca nişte "gladiatori". Am pierdut cu 1-2 şi nu pentru că ne-au lipsit calităţile, ci 

mentalitatea. Asta m-a impresionat. Diferenţa de mentalitate a fost că noi ne-am gîndit că 

am cîştigat meciul înainte de a termina meciul. În timp ce polonezii au jucat pentru 

antrenorul lor, pentru colegi şi pentru ţara lor. În domeniu de sport, toate acestea mi se par 

o diferenţă între sportivii occidentali şi sportivii din (fosta) lume comunistă.  

Bineînteles, toate acestea nu-mi arată nimic despre viaţa oamenilor în perioada 

comunistă, dar a fost mai mult ca o confirmare a prejudecăţilor pe care oamenii din 

occident le au în legătură cu sportivii din lumea post-comunistă.  

După ce am terminat liceul, n-am ştiut ce să fac, adică ce să studiez şi m-am hotărît 

să mă duc să lucrez în Franţa. Cu banii pe care i-am cîştigat acolo am făcut, împreună cu un 

prieten, o călătorie prin toată Europa, cu trenul pînă în Istanbul. Ţara care mi-a plăcut cel 

mai mult a fost şi este România, cu natură extraordinar de frumoasă, cu o cultură foarte 

interesantă şi o istorie foarte nouă pentru mine. Cînd m-am întors în Olanda, am vrut sa ştiu 

de ce se vorbeşte o limbă latină în România, deoarece nici o ţară vecină nu vorbeşte o limbă 

latină.  

Fiindcă mă interesează foarte mult şi pentru că n-am ştiut ce să studiez după liceu, 
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am hotărît să studiez limba şi cultura românească la facultatea din Amsterdam. La facultate 

am învăţat foarte mult despre limba, istoria şi cultura românească. De asemenea, am învăţat 

foarte mult despre viaţa oamenilor în epoca comunistă. După doi ani de studiu, am avut 

posibilitatea să merg în România ca student Erasmus. Am început să descopăr ţara, cultura şi 

viaţa post-comunistă.  

La noi, în Olanda, toată ţara a fost la pămînt după cel de-al doilea razboi mondial dar, 

în România, după Revoluţia din 1989, cei care au avut bani au cîştigat mai mulţi bani şi 

pentru cei fără bani viaţa a devenit mai grea.  

Există oameni care gîndesc pozitiv despre epoca comunistă pentru că spun că aveau 

un loc de muncă asigurat. Sînt şi oameni care gîndesc negativ, care spun că viaţa în epoca 

comunistă era mizerabilă. Izbitor pentru mine este faptul că foarte mulţi oameni spun că nu 

s-a schimbat nimic după 1989. România are aceiaşi conducători, aceiaşi oameni cu bani şi 

bătrînii au aceleaşi pensii mici.  

România de azi este foarte diferită de Olanda de azi. În România, diferenţele între 

standardele de viaţă sînt foarte mari, de exemplu în Olanda nu o să vezi cerşetori pe stradă. 

Diferenţele între cele două ţări erau foarte mari înainte de 1989. Am vorbit cu mulţi oameni 

despre această epocă, dar pentru mine a fost greu să-mi imaginez cum era viaţa atunci.  

Am fost la facultate şi am învăţat ce au facut scriitorii ca să scape de cenzura 

comunistă. De pildă, am participat la conferinţa lui Mircea Dinescu, care a povestit foarte 

ironic cum a trăit şi cum şi-a scris poezia în epoca comunistă. Am citit şi nişte cărţi, ca de 

exemplu Stalinism pentru eternitate a lui Vladimir Tismăneanu şi O lume disparută scrisă 

de Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir, care au povestit într-un 

mod amuzant cum au trăit ei în această epocă. Am citit despre securiştii de pe stradă, 

despre măsurile Guvernului pe care nimeni nu le înţelegea, despre străzile fără curent, 

numai două ore la televizor în fiecare seară. Pentru mine e foarte greu să-mi imaginez toate 

aceste lucruri deoarece aşa ceva nu a existat niciodata în Olanda. 

În afară de aceste diferenţe, am observat şi nişte asemănări. Un bun exemplu este că 

lumea capitalistă a vrut mereu să-i pună pe comunişti într-un con de umbră şi invers. În 

cartea O lume disparută, Ion Manolescu a dat un exemplu privind toate acestea inspirîndu-

se din Pif-uri. În aceste Pif-uri apare Dr. Justice, un erou comunist care a arătat aspectele 

negative din lumea capitalistă. Sună ridicol, dar noi în Occident aveam un erou exact ca 

acesta: James Bond.  
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Tot ce am auzit, citit şi învăţat despre comunismul românesc m-a ajutat să-mi fac o 

impresie despre cum au trăit oamenii în acea epocă dar încă nu sînt amintirile mele. 

Amintirile pe care le am eu despre comunism sînt dintr-o călătorie în Transnistria, din aprilie 

2006. Transnistria, o parte a Republicii Moldova, cu majoritatea populaţiei rusă, s-a declarat 

independentă, nevrînd să facă parte din Moldova. Singura problemă este că nici o ţară din 

lume nu recunoaşte Transnistria ca ţară independentă. Oricum Transnistria are tot ce are o 

ţară independentă: un preşedinte, bani, o armată şi graniţe du poliţie de frontieră. Mai 

ciudat este că Transnistria a rămas o ţară comunistă: mergînd pe stradă, ştii că te afli într-o 

ţară comunistă. Chiar şi legile sînt comuniste, după cum am putut să-mi dau seama singur 

odată ce-am ajuns la graniţă.  

La vamă eram în autobuz şi poliţia de frontieră în uniforme sovietice a intrat 

înăuntru. Noi, eu şi prietenul meu (tot olandez), cu paşapoarte străine, a trebuit să coborîm. 

Am arătat toate bagajele poliţiei şi după aceea ne-au trimis la un ghişeu ca să curmpărăm o 

viză pentru Transnistria. A trebuit să completez un formular. Din cauză că am facut o 

greşeală a trebuit să completez din nou formularul, dar am greşit iar. Făceam aceeaşi 

greseală: la rubrica "naţionalitate" scriam "Dutch". Poliţistul mi-a spus că paşaportul este 

"Nederland" adică nu pot să fiu german. Am încercat să-i explic că în 1imba engleză "Dutch" 

înseamnă "olandez", dar mi-a spus că trebuie să scriu "Nederland", pentru că nu sînt din 

Germania.  

Am completat al treilea formular cum a vrut poliţistul. Apoi alt poliţist a semnat 

formularul şi la alt ghişeu am platit 1 euro, taxa de intrare şi am primit o foaie cu viza. Unul 

dintre politişti mi-a spus că mai avem nevoie de încă o ştampilă pentru a fi 100% legal în 

"ţară". Această ştampilă trebuia să o obţinem în Tiraspol, capitala Transnistriei.  

În timp ce noi încercam să completăm formularele cum vroia poliţistul, autobuzul în 

care eram a plecat spre Tiraspol aşa că a trebuit să aşteptăm alt autobuz. Cînd am ajuns în 

Tiraspol, eram foarte obosiţi şi ne-am dus direct la hotel. Acolo ni sa spus că nu puteam să 

ne cazăm fără să avem şi ultima ştampilă, drept pentru care ne-au trimis la poliţia de 

imigraţie. De la recepţie ne-au dat o foaie cu adresa "Uliţa Karl Marx 2A". Era foarte greu să 

găsim această adresă pentru că nimeni nu ştia nici româna nici engleza, iar locul unde 

trebuia să ajungem era ascuns între blocuri mari. În sfîrşit, cineva ne-a condus tot drumul, şi 

cînd am ajuns, ghişeul era închis. Ne-am întors la hotel, dar din cauză că nu aveam ştampila 

tot nu ne-au cazat şi ne-au trimis la un alt sediu al poliţiei de imigraţie la adresa "Uliţa Lenin 
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131".  

Din nou a trebuit să căutăm acest birou ascuns între blocuri. Dar căutarea a fost 

foarte interesantă deoarece pe stradă am auzit muzică rusească, am văzut o manifestare 

sovietică, o statuie a lui Lenin şi una a lui Karl Marx, steaguri sovietice, pioneri care plantau 

copaci şi foarte mulţi militari în patrulă. Am avut impresia că văd un muzeu în aer liber 

despre comunism.  

În sfîrşit, am găsit adresa pe care o căutam. A trebuit să lăsăm paşapoartele acolo. 

Apoi a trebuit să ne ducem la o bancă (de asemenea ascunsă între blocuri). Iarăşi o căutare 

lungă şi obositoare. La bancă am plătit din nou o taxă de intrare de 1 euro şi cu bonul fiscal 

ne-am întors la poliţia de imigraţie unde lăsasem paşapoartele. Ca un miracol, ne-au pus 

ştampila de care aveam nevoie şi ne-am întors la hotel ca să încercăm să dormim. Acolo ne-

au controlat toate actele şi ne-au lăsat să dormim. Am fost foarte fericiţi pentru că eram 

foarte obosiţi după o zi întreagă de căutat nişte "ştampile".  

M-am gîndit cum era viaţa oamenilor într-o ţară comunistă. Pentru mine a fost haios 

să trăiesc o zi "comunistă" dar îmi imaginez că o viaţă întreagă într-o epocă comunistă ar fi 

fost foarte grea, obositoare şi frustrantă pentru majoritatea oamenilor.  

 

Partea II: Critică literară  
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Concesii vs. literatură: Alexandru Ivasiuc, Racul 

(Ruxandra Ana) 

 

Există în receptarea literaturii perioadei comuniste două tendinţe contrare, dar 

deopotrivă riscante şi întrucîtva falsificatoare: una dintre ele afirmă legătura indisolubilă 

între opera şi atitudine a unui scriitor, iar cealaltă separararea lor completă, ignorarea 

atitudinilor scriitorului şi a poziţiilor publice ale acestuia. Citind în cheie ideologică un roman 

al acestei perioade, riscăm să ignorăm ficţiunea, în timp ce, încercînd o lectură în cheie 

exclusiv estetică, îi refuzăm operei contextul mai larg, între cele două existînd o legătură 

indisociabilă. În primul caz, devin definitorii pentru literatură criterii cum ar fi curajul sau 

moralitatea, iar valoarea ficţiunii vine din spaţiul extraficţional. Al doilea caz propune o 

delimitare fermă între etic şi estetic, autonomia esteticului justificînd atitudini dintre cele 

mai variate.  

Una dintre posibilităţile de a recupera astăzi şi de a relectura literatura epocii ar fi 

aplicarea simultană şi suprapusă a două grile de lectură, una estetică şi una socio-politică. 
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Disocierea lor, utilizarea alternativă e relativ riscantă, pentru că poate naşte confuzii. A 

încerca să citim exclusiv estetic nişte romane născute pe fondul unei anomalii ar însemna o 

radicalizare a opiniei care ar condamna pe nedrept sute de pagini ale literaturii postbelice, 

lăsîndu-ne cu o istorie literară surprinzător de săracă şi nefiresc raportată la un criteriu 

insuficient pentru înţelegerea ei. Pe de altă parte, o grilă socio-politică riscă să devină 

inoperantă şi să afirme întîietatea unor criterii în mod normal secundare.  

Ar fi necesare în acest sens nişte chei de lectură împrumutate din realitatea imediată 

a momentului scriiturii, iar pe un fundal politic şi social schimbat, aceste chei nu numai că 

devin mult mai greu de manevrat, dar pot fi complet irelevante, pentru că literatura ar 

trebui astfel interpretată prin prisma unei istorii încă neclarificate, citită printr-o lentilă de 

gradul al doilea.  

Un roman ca Racul al lui Alexandru Ivasiuc, valorizat aproape în unanimitate de 

critica literară pentru rolul său de parabolă politică, cred că poate oferi, la o astfel de lectură 

simultană, alte puncte de interes. În epocă, astfel de romane deveneau de referinţă într-un 

underground social şi cultural tocmai pentru aluziile descifrate printre rînduri şi acceptate 

tacit. Limbajul dublu şi posibilităţile variate de interpretare ofereau şi mainstream-ului critic 

posibilitatea de a aprecia alte virtuţi, perpetuînd o anomalie ale cărei rădăcini se găseau în 

cenzură şi autocenzură. Comentariile în epocă, imediat după apariţie, urmăresc scheletul 

ideologic al romanului, dezbat problema liberului arbitru3 sau a libertăţii şi necesităţii4. Citit 

abuziv, romanul ajunge să nu mai fie interpretat, ci folosit aberant, parcă ignorîndu-i-se 

complet statutul: "satiră şi pamflet antifascist, Racul este mai mult decît atît, o deschidere 

către o adevărată metafizică explicativă, interpretativă a fenomenului denunţat (...) analitica 

întreprinsă de Ivasiuc constituie, prin luciditate şi subtilitate, un act de apărare împotriva 

celei mai periculoase maladii sociale"5. Paradoxal, putem cădea în aceeaşi capcană - e drept, 

de pe altă poziţie. Privind astăzi romanul ca pe o parabolă politică, în care încercăm să 

căutăm exclusiv ce era subversiv şi să îl integrăm într-o ierarhie a romanelor care au curajul 

de a demonta mecanismele totalitarismului riscăm să perpetuăm anomalia schimbînd 

perspectiva şi trecînd de cealaltă parte a baricadei:  

"Racul ar putea fi tot o proiecţie a Gulagului, căci, deşi Don Athanasios este un 

                                           
3 Paul Georgescu, Un roman al liberului arbitru, România literară, an X, Of. 4/27-01-1977 
4 Dumitru Micu, Sensul libertăŃii, Contemporanul, nr. 6 (1579) /11.02.1977 
5 Ion Vitner, Al. Ivasiuc - contemporanul nostru, Editura Albatros, Bucureşti, 1980 
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dictator de dreapta, esenţială rămîne structura sa de inginer al terorii. Neputînd scrie un 

roman soljeniţian despre Gulagul românesc, Al. Ivasiuc dă o replică ce se încadrează în seria 

dictatorilor sudamericani, deşi modelul său este, evident, Stalin, mitizat de Don 

Athanasios”6.  

Cred că în cazul romanului lui Ivasiuc contează destul de puţin dacă e vorba de o 

dictatură de stînga sau de dreapta. Există cîteva aspecte ale romanului care au fost fie 

trecute cu vederea, fie minimalizate, şi care, totuşi, merită analizate mai atent. În acest sens, 

mai important decît înfăţişarea mecanismelor dictaturii mi se pare impactul pe care aceasta 

îl are asupra personajului central al romanului. Astfel, indiferent de coloratura politică a 

regimului ce se instaurează prin teroare şi genocid, criza pe care o trăieşte Miguel, 

secretarul de încredere al lui Don Athanasios, e ilustrarea unei stări de fapt generalizate. 

Miguel ştie că unii dintre vechii lui prieteni sînt pe listele jandarmeriei şi că urmează să fie 

executaţi, iar conflictul se naşte între un sentiment al vinovăţiei şi unul al puterii, pe fondul 

insecurităţii şi al conştiinţei că este în permanenţă supravegheat. În timpul consiliului în care 

odiosul plan este pus la punct pînă în cele mai mici detalii, personajul este fascinat de 

"frumuseţea clară şi precizia terorii", iar neliniştea e generată de corelarea planului "atît de 

superb tehnic" cu vieţile care vor fi curmate. De aici începe traseul sinuos şi dilematic, în 

încercarea de a se sustrage acţiunii criminale şi de a-i avertiza pe unii dintre cei vizaţi.  

Dacă se poate vorbi într-adevăr despre o valoare documentară a romanelor de după 

1960, atunci cred că ea ar trebui căutată mai degrabă la nivelul impactului asupra individului 

decît la cel al refacerii factuale a istoriei şi a contextului politic, înfăţişînd schizofrenia 

individuală, permanenta scindare ce ajunge să se generalizeze ca maladie a întregii societăţi, 

dublul ca stare de fapt într-o realitate dominată de discrepanţa între discursul public şi cel 

privat, antitetice, dar practicate în paralel. 

O altă sugestie care merită pusă în discuţie este aceea a ficţionalizării istoriei. Deşi 

episodul e destul de scurt şi, în desfăşurarea romanului, nu ocupă una din poziţiile 

privilegiate, nu poate trece neobservat. În scuarul central al oraşului, Miguel ajunge în faţa 

statuii lui El Bravo, "marele eliberator", protagonist al mai multor scrieri falsificate. "El Bravo 

n-a fost cum a fost, ci a fost cum a devenit". Eroul istoric al naţiunii ajunge un "simbol al 

unei minciuni ce a făcut posibilă perpetuarea unor stări de fapt ce năşteau acţiuni atît de 

                                           
6 Ruxandra Cesereanu, Călătorie spre centrul Infernului, Editura Polirom, Iaşi, 1998 
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monstruoase ca «marea operaţie»".  

Esenţa celor două momente nu o constituie neapărat faptul că ar trimite la nişte 

realităţi politice, sau nu e vorba doar de atît. Importanţa lor e dată de rolul pe care îl joacă în 

configurarea conflictului interior al personajului, care, altfel, ar rămîne la nivelul de simple 

constatări, de notaţii fugare ale unei stări de fapt. În economia romanului, unul dintre 

momentele complet plauzibile şi construite aproape ireproşabil este cel al întîlnirii cu 

Tahereh, în care relaxarea şi familiaritatea sînt plasate contrapunctic faţă de tensiunea 

acumulată, de răbufnirea lui Miguel şi accesul de sinceritate care o conving pe tînără să 

plece de acasă. Constatarea care încheie episodul dinamitează încărcătura de mai devreme, 

o explicitează şi ratează astfel finalul unuia dintre capitolele cele mai bune din întreg 

romanul: "În timpurile astea, se gîndi el, biografii ca ale mele sînt posibile. Trecerile de la o 

extremă la alta, acţiunile absolut contradictorii sînt semnul cel mai sigur al crizei pe care o 

trăim".  

Romanul creşte valoric, spre final reuşind să depăşească în cea mai mare parte 

inadvertenţele stilistice şi nefirescul primelor capitole. N. Manolescu considera că "aceste 

pagini finale sînt excepţionale, poate cele mai bune din carte”7, insistînd asupra viziunii lui 

Miguel dinaintea morţii, a unei lumi de crustacei de a căror putere nu se poate scăpa.  

Consumarea finalului romanului între două mişcări cu sensuri opuse este semnalată 

de Ion Bogdan Lefter, care observă, pe de o parte, lichidarea individualismului, a cărei 

consecinţă e aducerea oamenilor la acelaşi numitor comun şi, de cealaltă parte, mişcarea de 

rezistenţă împotriva dictaturii care îl atrage pe Miguel cu o forţă stranie, anulîndu-l pentru 

lumea "persoanelor"8. E de reţinut, tot în ceea ce priveşte finalul, simbolismul viziunii, care, 

cu ceva mai mult efort stilistic şi cu o mai atentă aplecare asupra detaliilor putea fi 

comparabilă cu arhicunoscuta metamorfoză kafkiană. Un rac ieşind dintr-un coş devine 

pentru Miguel o premoniţie a instaurării "lumii nesfîrşite a racilor, imperiul crustaceilor", se 

vede pe sine transformat în rac, e înconjurat de soldaţi-raci şi urmărit de imagiea lui Don 

Athanasios, preschimbat la rîndul lui.  

Privit ca parabolă politică, romanul e corelat în permanenţă cu tema puterii, obsesie 

în jurul căreia se contruieşte întreaga naraţiune. Fascinaţia pentru putere pare să vină, în 

Racul, dintr-o dorinţă ascunsă a lui Miguel de a deveni un alt Don Athanasios, din siguranţa 

                                           
7 Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică, vol. II, Editura Aula, Braşov, 2001, p. 181 
8 Cf. Ion Bogdan Lefter, Alexandru Ivasiuc, ultimul modernist, Editura Paralela 45, Piteşti, 2001 
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şi caracterul eliberator şi iniţiatic al puterii. E interesant însă de observat că literatura 

română, punînd în discuţie în diverse formule romaneşti această obsesie a puterii, o face 

complet diferit de literaturi le fostului Bloc Sovietic. 

Anii '60 au însemnat, în întreaga Europă de Est, posibilitatea romanului de a se 

constitui ca discurs alternativ la cel oficial. În România, acest discurs nu a venit să afirme 

valori pe care astăzi le-am identifica drept valori ale societăţii civile. Cînd literatura s-a putut 

constitui ca alternativă, ea a ajuns mai degrabă să concureze puterea. "Scriitorul român nu 

şi-a propus să demistifice fantasma populară a ubicuităţii acestei puteri. Sensibilitatea sa l-a 

împins mai repede la un foarte ciudat soi de invidie”9.  

Dificultatea de a interpreta şi ierarhiza operele nu provine numai din această 

imixtiune, din hibridarea literaturii cu ideologia, cu discursul oficial. Trebuie luat în 

considerare şi rolul cenzurii comuniste care - cu diferenţe de atitudine, cu accente variate - a 

fost o permanenţă în cîmpul literaturii pentru aproape o jumătate de secol.  

Este aproape imposibil să ştim, astăzi, cît a intervenit cenzura în opere devenite 

reprezentative pentru perioada comunistă. Mecanismele ei de funcţionare au fost, în mare 

parte, decodate, dar oricît de bine le-am asimila la nivel teoretic, practica rămîne oarecum 

descurajantă. Cenzura comunistă s-a manifestat într-un mod pe care nici o epocă nu l-a 

egalat, ca intensitate şi ca eficienţă. Un aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare este 

că regimurile totalitare au impus scheme simpliste societăţilor europene, cerînd realităţii să 

se conformeze programului elaborat de Partid. "În momentul în care a şters graniţa dintre 

public şi privat, regimul comunist a legiferat dreptul de a ancheta intimitatea omului. 

Intelectualii au fost supuşi unei presiuni deosebite, care i-a făcut să intre într-un refugiu 

interior. Între cultura «oficială» şi cea «autentică» s-a creat o falie care i-a trimis în exil 

interior pe cei care nu strigau lozincile oficiale"10.  

O ediţie din anii '70 a unui roman, lipsită de orice aparat critic, de paratext şi, mal 

ales, de o variantă necenzurată reeditată, sau măcar de referatul Comitetului pentru Presă şi 

Tipărituri, face aproape imposibilă depistarea intervenţiilor cenzurii. Există, în anumite 

cazuri, concesii reperabile în baza unui exerciţiu al lecturii. Dar în condiţiile în care cenzura 

mergea uneori atît de departe încît să înlocuiască arbitrar cuvinte "indezirabile", a încerca 

recuperarea acestor intervenţii devine un demers utopic şi, chiar mai mult, nu asigură 

                                           
9 Caius Dobrescu, Modernitatea ultimă, Editura Univers, Bucureşti, 1998, p. 175 
10 Alexandru DuŃu, Excluderea şi exterminarea, Secolul 20 (“Exilul”), ill. 10-12/1997, 1-3/1998 
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reuşita unei relecturi sau a unei reierarhizări. Un astfel de exerciţiu poate naşte cel mult 

supoziţii adesea chiar lipsite de relevanţă.  

În acest sens, cred că problema reală o reprezintă raportul concesie/ literatură în 

romanele epocii, inversat de-a lungul deceniilor, romanul curăţîndu-se ideologic după anii 

'50, fiind adesea văzut ca o reflectare fidelă a societăţii româneşti, ca un document ce a 

suferit o metamorfoză spectaculoasă, transformîndu-se din falsificator al istoriei într-o 

mărturisire cît mai fidelă a acesteia. Cu toate acestea, romanul nu se poate substitui istoriei 

şi o astfel de receptare poate naşte erori grave.  

Curăţat ideologic, un roman nu devine neapărat valid din punct de vedere literar. 

Curajul nu ţine loc talentului, nici moralitatea verosimilităţii, iar criteriile extraficţionale nu 

pot fixa statutul unei opere de ficţiune. Concesiile făcute ideologiei vin tocmai ca urmare a 

unui context politic pe care nu îl putem ignora. De cele mai multe ori, aceste concesii 

acţionează în detrimentul literaturii. E greu de imaginat (dacă nu chiar o naivitate) că Ivasiuc 

ar fi putut publica Racul în condiţiile în care ar fi scris despre o dictatură de stînga sau, mai 

mult, despre comunismul românesc.  

Plasarea acţiunii într-o ţară identificată după doar cîteva sugestii are, însă, 

consecinţe destul de grave la nivelul romanului. America Latină e o interfaţă transparentă, 

artificială, tot ce e autentic în personaje respiră un alt aer decît cel al Americii Latine. 

Decorul e redundant pentru că nu e complet asimilat, iar comparaţiile cu prozele lui Gabriel 

Garcia Marquez sau Miguel Angel Asturias sînt, dacă nu deplasate, gel puţin discutabile. 

Chiar dacă personajele principale au suficientă forţă şi reuşesc să se reliefeze, atmosfera e 

un simulacru, iar apariţiile episodice sînt complet neverosimile şi, într-o oarecare măsură, 

discreditează chiar omniscienţa naratorială, incapabilă să manevreze personaje şi situaţii 

plauzibile.  

O bătrînă care apare la un moment dat, într-o discuţie cu Miguel, stînd "chircită în 

poziţia atît de familiară a indigenilor şi fumînd dintr-o lulea scurtă de lut ars" e deconstruită 

- atît ca personaj, cît şi ca simbol al înţelepciunii oamenilor locului - în momentul în care 

vocea naratorială intervine cu un comentariu complet inadecvat: "răspundea ea şi ridica din 

umeri, cu totul nepăsătoare la principiul noncontradicţiei care stă la temelia gîndirii". 

Naratorul pare să nu îşi stăpînească toate personajele suficient de bine încît să existe 

concordanţă între ceea ce sînt sau spun şi ceea ce aflăm indirect despre ele. Întregul roman 

are, mai degrabă, iz parizian sau londonez, pînă şi clubul de tenis seamănă cu un club de golf 
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englezesc, iar personajele care-l populează au ceva din eleganţa şi calmul lorzilor englezi. O 

schimbare în aparenţă minoră - peste care am putea trece destul de uşor, creează însă un 

dezechilibru semnificativ la nivelul romanului, cele cîteva personaje care reuşesc să fie 

verosimile şi să aibă un oarecare impact se mişcă destul de greoi într-un decor parcă de 

carton, construit în grabă şi fără atenţie la detaliile care ar putea da consistenţă întregului. 

Romanul pare astfel confecţionat, compus, supraîncărcat cu idei atribuite, nu trăite.  

Romanul lui Al. Ivasiuc e, în contextul mai larg al literaturii epocii comuniste, doar un 

exemplu al neclarităţii şi al confuziei care domină criteriile după care se stabilesc ierarhiile, 

al caracterului tranzitoriu al unor concluzii pe care am fi tentaţi să le considerăm definitive şi 

irevocabile.  

Poate că unul dintre aspectele cele mai dăunătoare ale moştenirii comuniste îl 

constituie imprecizia şi neclaritatea imaginii pe care o avem despre lume. Pe fondul unei 

istorii încă nelămurite, literatura ar trebui reanalizată, reinventîndu-şi criteriile pentru a 

putea, în cele din urmă, să-şi stabilească noile ierarhii.  
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Din bube, mucegaiuri şi ciocoi  

(Ana Chiriţoiu) 

 

Antologiile de versuri argheziene nu pot fi răsfoite la întîmplare: sînt de găsit, în 

volumele de după 1955 (inclusiv), poeme care, citite după o infuzie de versuri din primele 

două volume, violentează grav receptorul - şi nu în felul pe care îl descria Hugo Friedrich ca 

mecanism al liricii moderne. Surpriza vine, de această dată, de dincolo de spaţiul privilegiat, 

ferit, al poeziei, şi anume, din cel uman. Faţă cu asemenea experienţe, argumentele 

separaţiei între etic şi estetic îşi găsesc cu greu ordinea.  

Nu este, însă, de nici o relevanţă pentru texte, oricît de moralizator ar fi în sine, să se 

facă procesul lui Arghezi. Biografia lui este, se ştie, plină de accidente şi răsturnări de 

situaţie, ceea ce o face şi pitorească, nu numai reprobabilă. Iar ea face obiectul unei altfel de 

judecăţi decît versurile. Agitatorii criteriului etic pot constata că poeziile compromise adesea 

vorbesc de la sine - rarisim se găseşte, printre operele angajate ale deceniului 6, vreuna 

valabilă estetic, altfel decît prin expresivitate involuntară.  

Cazul lui Arghezi este unul nuanţat, care se sustrage tranşării fără drept de apel. 

Poeziile sale, cel mai adesea, nu sînt complet ratate, chiar dacă, ideologic şi etic, sînt 

compromise. Există piese, în volumul 1907. Peizaje care păstrează urme din lirismul 

arghezian în forma sa pură, aşa cum îl surprind chiar şi manualele de liceu. În poezia Trecînd 

ciocoiul izbucneşte o oralitate savuroasă, care se discreditează doar prin obiectul ei 

tendenţios - lupta de clasă, fireşte - şi nu prin erori stilistice sau inconsecvenţe majore. Ca 

procedeu, avem de-a face cu oralitatea care ornase în mod fericit poeme excelente ca 

Fătălăul sau Tinca: "Ce ţi-am greşit boierule, zic eu,/ De mă tot faci tîlhar şi derbedeu?/ Am 

pungăşit la uşa dumitale,/ La seceră, la sapă, la parale?"  

Dincolo, însă, oralitatea secondează imagini puternice, e un catalizator; aici e un scop 

în sine, un instrument lipsit de putere, care nu poate face singur poezia. Versurile sînt 

sărace, imaginile lipsite de intensitate. Singura resursă de expresivitate a poeziei e tonul de 

revoltă - comparabil cu cel prozastic al lui Zaharia Stancu (de altfel, reţinut în poezii). 

Violenţa mişcărilor ţărăneşti alimentată de îndelungile umilinţe pe care o cultivă, pe multe 

sute de pagini, prozatorul oficial al binefacerilor colectivizării aduse de comunişti - nelipsit, 
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nici el, de talent - este un poncif preţios pentru epocă. E limpede, mesajul poeziei este 

rebeliunea împotriva abuzului de putere. Dar îndemnul e anemic, în comparaţie cu alte 

poezii pe aceeaşi temă şi din acelaşi volum, de exemplu cu Pe răzătoare ("Nu căuta 

dreptatea domnească, frăţioare./ Ia pe ciocoi ca hreanul şi dă-l pe răzătoare") sau Arenda 

("Vezi, dacă ceri tot mila tuturor?/ Dumitre, pune mîna pe topor!").  

Ceea ce compromite forţa revoltei e tonul anecdotic. Din păcate, Trecînd ciocoiul se 

găseşte la mijlocul celor - în mare - două tipuri de poezie ale volumului: revoltată sau 

caustică. O serie de mostre de limbaj popular bruiază textul: "zbiară şi mă-njură", "îl ustură 

ficaţii", "călca-l-ar vaca neagră". E limbajul care face din şirul de patru poezii 

"administrative" reuşite - în felul lor - transpuneri în vers ale Telegramelor lui Caragiale: 

"Aşa-nţelegeţi ordinul primit?/ Pesemne c-aţi înnebunit.(...)/ Suspectul se cunoaşte-ndată/ 

După figură, guler şi cravată(...)/ Cu toate că bacalaureat,/ Constat că sînteţi idiot sau beat" 

(Replică la răspuns).  

Acest ton familiar şi glumeţ, muntenesc, e mai probabil al unui Mitică cuprins de 

istericale decît al unui ţăran care dă glas condiţiei sale tragice de asuprire şi revoltă, cum ne 

învaţă istoria lui Roller şi a epigonilor săi, ca şi romancierii de curte harnici din anii '50. 

Arghezi e însă un poet consecvent cu sine - cel puţin, pe parcursul aceleiaşi poezii, astfel că 

muntenismele îşi descoperă raţiunea de a fi în finalul poeziei: ciocoiul era fiu de plăcintar. 

Altfel spus, era cam de aceeaşi teapă cu ţăranul pe care ar fi vrut să-l vadă ploconit. Dacă 

asupritorul ar fi fost de ascendenţă nobilă, conflictul ar fi fost cel puţin dramatic; dar fiindcă 

de data aceasta e vorba doar de parvenitism – iar tema ne e bine cunoscută încă de la 

Filimon, cu abuzurile, frustrările şi lipsa ei de orice tragism – şi nu de adevărata luptă de 

clasă, tonul are dreptate să se relaxeze.  

În contraponderea poemelor tragice în care revolta se topeşte în tristeţe, cele care 

au ca subiect înăbuşirea sîngeroasă (cam de zece ori mai mult decît în realitate) a răscoalei, 

de exemplu Satul ei? ("Băbuţa-şi cată la răspîntii satul/ Băieţii, casa, fetele, bărbatul./ 

Movila asta mare să fie satul ei/ Grămezi de bîrne arse şi de pămînt, sau ce-i?(...)/ Cîte o 

grindă, prinsă-n căprior,/ Se-ncrucişează neagră, dintr-un fost pridvor!/ S-a îngrijit, în post, 

ocîrmuirea/ Să semuie, de Paşte, răstignirea."), apare această anecdotă. O lume în care 

împricinatul îşi caută dreptate de unul singur, pentru motive personale, de resentiment pur 

şi... cam atît (unde e sinergia clasei ţărăneşti?): "Las că-i clocesc eu una, să n-o mai uite, 

tatăl/ C-a pus la primărie jandarmii să mă bată." O lume în care clăcaşul îl apostrofează pe 
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boier şi îi întoarce ofensa: "Dacă e vorba să ne dăm pe faţă,/ Hoţia de la curte şi ciocoi se-

nvaţă." Şi în care, mai ales, jignirea nu vine atît din asuprire, cît din nelegitimitatea celui care 

o proferează ("Ce mai boier ăsta, de marfă şi cîntar!"). Este o lume care n-are nimic sfînt şi 

nici tulburător. O anecdotă literară, în care Arghezi nu şi-a pus deloc talentul să lucreze. 

Binecunoscutele sale rime potrivite, ingambamente şi ingeniozităţi prozodice nu onorează 

nici măcar la acest minim nivel retoric poezia.  

Trecînd ciocoiul ar putea fi un argument că poetul nu a comis cu voluptate, ca atîţia 

alţii, compromisul care i se reproşează. Puţine poezii din acest volum dezonorant se bucură, 

de fapt, de măsura talentului arghezian, dar aceasta este doar o jumătate de argument. În 

urma unei lecturi minimale, însă, se vede că operele astfel comise se descalifică de la sine, 

din motive exclusiv estetice. Relevanţa eticului este, în acest caz, vizibil limitată. Moralitatea 

intervine doar cînd, ieşind din analiză, realizăm că volumul 1907. Peizaje a sprijinit, după 

puteri, o propagandă mincinoasă, împotriva bunului-simţ comun şi, mai ales, a convingerilor 

pe care Arghezi le arătase cu alte ocazii. La vremuri noi, oameni noi. Sau reciclaţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să se revizuiască, primesc! 

(Ana Chiriţoiu) 

 

"Dar care era oare acea perturbaţie magnetică în stare să facă, dintr-un teoretician al 

coloanei vertebrale drept ţinută, şi evidenţiată ca un monument greu clădit de-a lungul 

istoriei, de întreg neamul omenesc, un Pilat din Pont, ca şi pe alţii dealtfel în epoca dată?(...) 

Nu numai rîzînd ne despărţim de trecut; dar şi explicîndu-l cu gravitatea de care sîntem 
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capabili. Or asta înseamnă să-l ţii minte cît e posibil. O lege şi a inteligenţei, nu a moralei 

numai, e să nu repeţi greşeala de care singur şi cu bună credinţă, şi la timp, mai ales, la timp, 

ţi-ai dat tu însuţi seama, punînd în faţă binele."11 

Astfel se încheie capitolul final al romanului Galeria cu viţă sălbatică (1976) al lui 

Constantin Ţoiu, înainte de epilog. Fără să abuzăm de puterea romanelor de a indica 

realităţi curente, este posibil să găsim în acest paragraf o cheie de lectură nu doar pentru 

romanul de faţă, ci pentru tulburătorul nostru trecut comunist. Vocea care-l enunţă, la 

sfrîşitul a 500 de pagini intens reflexive în care s-a jucat, cum îi este specific romanului 

"obsedantului deceniu", cu amestecul dintre ficţiune şi realitate, este una creditabilă - în 

ordine ficţională, fireşte - care ne-a obişnuit cu tonul său reflexiv şi cu capacitatea, cultivată 

de jocul perspectivelor naratoriale şi temporale, de a prevedea, judeca şi clasa 

evenimentele.  

Nu este inocentă, în acest fragment final, ordinea mirării în care privind oscilaţia 

morală a omului "subt vremi" îi urmează invocarea kalokagathon-ului clasic – delectarea 

(rîsul), morala şi binele – cărora li se intercalează menţionarea că trecutul, pentru a putea fi 

depăşit, trebuie explicat. Categoriile clasice, crezute imuabile, au dovedit, "în epoca dată", 

că pot funcţiona şi cu dublă măsură - mai bine spus, că pot fi simulate, înlocuindu-şi 

referentul obişnuit cu unul nou, uzurpator, care a păstrat doar capitalul simbolic al vechilor 

şi încercatelor noţiuni, nu şi conţinutul lor. Astfel deghizate, ele au fost puse de autoritate să 

funcţioneze, vrînd-nevrînd, în toată perioada - caracterizată, de altfel, de această anomalie 

care a deformat nu doar scrisul, dar şi receptarea, daca nu cumva chiar conştiinţa.  

Constrîngerea concretă a cenzurii comuniste pe care a suportat-o atîtea decenii 

literatura de dincoace de Cortina de Fier este un dat mult prea determinant pentru a-l 

exlcude vreodată din judecarea acesteia. Pe de altă parte, luarea sa în calcul se loveşte de 

dificultatea - crescîndă o dată cu trecerea timpului - de a nu ne putea reprezenta în detaliile 

sale acest context născător de malformaţii. Că el e concrescut în materia operelor vremii, 

este evident fără analize minuţioase de text. Este imposibil, însă, pentru un cititor care în ' 

89 era de vîrstă preşcolară să realizeze pînă unde îşi întinde pseudepodele această tumoare, 

cu toate informaţiile pe care le primeşte sau le caută despre comunism. Bunul-simţ e 

departe de a fi de vreun ajutor, iar erudiţia exhaustivă pe care ar presupune-o o reeditare 

                                           
11 Constantin łoiu, Galeria cu viŃă sălbatică, Editura Eminescu, Bucureşti, 1979, p. 476 
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conformă cu parcursul romanului de pe masa de creaţie pe cea a Direcţiei Tipăriturilor şi 

Presei ş.a.m.d., îi este, se vede bine, inaccesibilă.  

(Re )citirea prin lupa contextului este, deci, un drum înfundat pentru majoritatea 

cititorilor - cu excepţia celor care au avut privilegiul şi neplăcerea să fie contemporani cu 

vremurile şi posedă înţelegerea lor subiectivă. Contextul însă rămîne bine ancorat în scrieri, 

dar din păcate azi el arată ca un fluture pus, pe jumătate viu, la insectar: nu poate fi studiat 

cu detaşare, căci încă se zbate, dar nu poate fi urmărit nici în mişcare, fiind, totodată, pe 

jumătate mort.  

Arhitectura ireproşabilă a Galeriei cu viţă sălbatică, planurile multiple desfăşurate 

într-un joc de panoptikon care nu pot fi decît apanajul unei mîini sigure de prozator, 

abordează, între altele, şi acest context inevitabil. Este planul politic, cu o pondere 

însemnată în economia narativă, surprins cel mai adesea în tuşe sigure - un peisaj uman 

deformat, populat cu activişti fanatici, precum Luisa Gronţan - isterizată atît la procesul de 

excludere a celor trei "devianţi", cît şi în relaţia ulterioară cu Chiril, efect erotoman al isteriei 

iniţiale -, grei de cap, ca Merfu, voluntari sentimentali, ca Truta, femeia de serviciu 

emoţionată că mielul de la tombolă nu fusese sacrificat. Tot de acest plan ţin şi analizele 

ideologiei comuniste - poate prea amănunţite şi des reluate, ceea ce semnalează densitatea 

preocupării cu aceasta a mentalului colectiv.  

Distribuită prin toate mijloacele de comunicare, ideologia este, prin propagandă, un 

instrument de structurare a spaţiului public12; abundenţa ei este direct proporţională cu 

dorinţa partidului unic nu de a reprezenta societatea, ci de a fi societatea13. Fie că propune 

un model alternativ de interpretare sau respectă directiva de a propaga ideologia oficială - şi 

o face prin mijloacele narativului, creîndu-i personajului principal, Chiril Merişor, această 

preocupare intensă - romanul suferă de abuzul de politică. Din fericire, prozatorul posedă 

arta de a dezvolta şi alte planuri, cel puţin la fel de captivante.  

Unul dintre acestea, nu fără legătură cu cel politic, este planul proteic al raporturilor 

dintre trecutul "burghezo-moşieresc" şi prezentul proletar. Se simte uneori nostalgia după 

                                           
12 "SpaŃiul public, sub comunism, nu a fost un spaŃiu pus în comun de către cetăŃeni în urma unui 
act colectiv şi liber de voinŃă, ci un spaŃiu inventat de Partidul Comunist",  Daniel Barbu, Cenzura 
şi producerea spaŃiului public, PrefaŃă la Bogdan Ficeac, Cenzura comunistă şi formarea "omului 
nou", Editura Nemira, 1999 
13 "Principalul scop al liderilor unui sistem totalitar nu este de a stăpîni prin forŃă sau de a-şi 
distruge adversarii, ci de a-şi determina supuşii să gîndească sincer aşa cum vor ei, conducătorii.", 
Bogdan Ficeac, op. cit, p. 13 
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blazonul vremurilor apuse - atunci cînd naratorul menţionează surîsul reţinut al Retei la o 

gafă a Octaviei şi îl consideră efectul creşterii în alte timpuri, ca şi în cazul invitaţilor de la 

"Vizuina cu hoţi": "cînd era clar că unul spusese o prostie, cei de faţă îi zîmbeau pe loc cu o 

mecanică ireproşabilă şi îndelung exersată a muşchilor feţei, cu o îngăduinţă nemaiîntîlnită 

în celelalte straturi ale societăţii".14  

Încă şi mai explicit se produce contrastul între reşedinţele de altădată ("încăperi în 

care oamenii se pierd şi devin mici, în care cu greu îi găseşti, dar, cînd ai dat de ei, ai 

impresia că, în sfirşit, ai dat de ceva") şi "spaţiul locativ modem" ("un spaţiu mic în care 

corpul uman dă mereu de sine şi de ceilalţi, la fiece pas,,15).  

O altă mişcare la fel de abilă este comparaţia - de data aceasta subînţeleasă - între 

abuzul medieval al dijmei (prilejul îl constituie tabloul din salonul casei lui Chiril, Le 

paiement de la dîme) şi fonciirea actuală, despre care vorbeşte un alt mare romancier al 

epocii, la fel de abuzivă.  

Mai este remarcabil planul prieteniilor, sub diverse avataruri umane şi situaţionale, 

constituind un peisaj uman colorat, din personaje bine individualizate, cu specificităţi 

cuceritoare, de la enigmaticul Brummer la episodicul Aurică sau copilul ciudat de la 

Jurilovca, dar şi Reta Muşon, temporar iubită (şi ce atmosferă insalubră aduce în cuplu 

amintirea procesului de exludere). Romanul are, se vede bine, puterea să evoce o epocă - pe 

lîngă cele de mai sus, rămîne, centrală, teroarea reţinută, latentă, dar erodantă pe care o 

resimte Chiril neîncetat, după ce realizează că-şi pierduse jurnalul. Pe lîngă valoarea 

simbolică a scenei - interzicerea confesiunii autentice, individuale - există ca reper şi reacţiile 

celoralaţi care află despre incident, majoritatea alarmate şi, în final, a protagonistului însuşi, 

care, epuizat de tensiune, se sinucide.  

Dar nu evocarea fidelă este de apreciat în primul rînd, şi poate că nici într-al doilea, ci 

puterea de a crea o lume coerentă, un univers narativ care funcţionează şi încîntă după 

toate regulile genului.  

Canonul/ canoanele construit(e) în siajul primelor reevaluări postdecembriste îi 

vin(e) cititorului de azi ca un rînd de haine rămase de la un frate mai mare. Lectura estetică, 

de receptare pură, inocentă e împiedicată de deformarea inerentă; aceasta, însă, e 

indeterminabilă, incomensurabilă şi inoperantă. Aprecierea "curajului" despre care s-a 

                                           
14 Op. cit., p. 80 
15 Op. cit., p. 84 
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vorbit în opoziţie cu estetica pură nu-i vine, iarăşi, la-ndemînă: neştiind decît din istoriile 

insuficiente care era peisajul vremii, îi este greu să deteste sincer moralitatea cutărui 

romancier despre care află că a fost un acolit al puterii. Lucrul este simplu de judecat, 

desigur, atunci cînd situaţia se reflectă întocmai în scris. Numai că sînt destui scriitori 

valoroşi despre care se spune că au stat prost cu morala. Nemaivorbind de 

"compromisurile" - doar în parte reperabile - pe care orice scriitor dornic să-şi vadă cartea 

tipărită şi, pe cît posibil, ferită de topitorie, era constrîns să le facă. Măsura acestora - justă 

sau nu - rămîne în respectarea logicii ficţionale; oricît de naiv-paşoptist ar suna, "vom judeca 

cartea, iar nu persoana."  

Dezideratul nu e uşor de obţinut. Decantarea reperelor şi a argumentelor nu poate fi 

totală, măcar şi pentru că noţiunile esenţiale de etic şi estetic, dezbătute la noi de 

Maiorescu şi Lovinescu nu au funcţionat ca atare în comunism. "Lumea comunistă pune 

probleme morale pe care lumea în care au gîndit directorii noştri de conştiinţă nu şi le putea 

imagina. Conţinutul conceptelor se poate modifica total în cursul istoriei(...). Diferenţa 

esenţială este că pentru Maiorescu ori Lovinescu relaţia dintre estetic şi etic era, de fapt, 

aceea dintre literatură şi funcţiunea didactică(...). Acum însă, după 40 de ani de comunism, 

relaţia etic-estetic este de fapt chestiune a relaţiei dintre literatură şi vinovăţie."16  

Vinovăţia este şi una dintre temele romanului Galeria cu viţă sălbatică, se arată într-

o analiză17 convingătoare - una dintre puţinele de acest fel de care a beneficiat acest roman, 

de altfel perfect meritoriu. Ea se înscrie, pe de o parte, în teza socială şi politică a vremii, de 

"canibalizare a predecesorilor". După ce Hruşciov condamnase crimele staliniste, este rîdul 

noului ales, Nicolae Ceauşescu, să condamne abuzurile epocii Dej. Astfel se naşte - cu voie 

de la partid - "romanul obsedantului deceniu".  

Că era presant ca el să existe se vede din reprezentanţii numeroşi pe care i-a avut; un 

deceniu ca acela dominat de teroarea dejistă tulburase, desigur, conştiinţele, dar, în lipsa 

condamnării oficiale, el ar fi circulat doar în underground. Ţoiu împinge această condamnare 

pînă la ultimele consecinţe, alegînd să vorbească despre abuzurile Securităţii de la vremea 

respectivă. Momentul instaurării terorii merită o discuţie separată - trebuie doar menţionat 

                                           
16 Caius Dobrescu, Modernitatea ultimă, Editura Univers, Bucureşti, 1998, colecŃia "Prima verba", p. 
172 
17 Sanda Cordoş, Literatura între revoluŃie şi reacŃiune. Problema crizei în literatura română şi rusă 
a secolului XX, EdiŃia a II-a adăugită, Biblioteca Apostrof, C1uj-Napoca, 2002, Partea a treia, 
Istoriile apocrife ale lui Iov, Istoria şi istoriile, pp. 247 - 257 
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că de pe urma acelei terori beneficia, perpetuînd germenii fricii, şi regimul Ceauşescu. Cît 

despre intruziunea partidului în viaţa privată, să amintim doar Decretul din 1966.  

În roman se repetă observaţia - bună premisă pentru un studiu antropologic - că 

pentru comunişti funcţionează "prezumţia de vinovăţie" şi, totodată, "păcatul originar 

devenit politică de stat". Rămîne un mare adevăr acela că dictatura menţine şi exploatează 

starea de culpă a individului. În lucrarea Reforma gîndirii şi psihologia totalitarismului18, 

cercetătorul R. J. Lifton identifică, între cele 8 căi de remodelare a gîndirii, şi "cerinţa de 

puritate", menită să întreţină, prin excluderea nuanţelor şi a căii de mijloc, sentimenul 

vinovăţiei omniprezente şi al luptei pentru supravieţuire, pentru a scăpa de pedepse pentru 

o vină imaginată. Acest sentiment este excelent redat în Galeria... - iar aprecierea vine 

exclusiv din arta narativă care întreţine, pe parcursul acestui roman de largă respiraţie, o 

stare de tensiune abil manevrată, cu creşteri şi descreşteri, dar nelipsită.  

Ceea ce remarcă şi E. Negrici: "Prezentă şi stăpînă în această excepţională carte este 

starea de permanentă anxietate şi de aşteptare tragică a momentului fatal al confruntării cu 

puterea nemiloasă."19 Dar continuă: "Puţini sînt românii acelor vremuri care să nu fi 

cunoscut puterea de erodare a acestei stări de aşteptare nelămurită."20 Nu merită 

exploatată, aici, identificarea cu personajele de ficţiune. Romanul ar fi fost la fel de bun şi 

dacă vorbea despre un regim inexistent, imaginar, o simplă distopie, cum s-au scris atîtea.  

Relevanţa istorică e de găsit, cu cifre şi tabele, mai degrabă în studiile lui Marius 

Oprea. Negrici lucrează însă cu ambele criterii, etic şi estetic, admiţînd că "talentul 

romancierului scoate această carte îndelung polisată din zona perisabilă a politicului", dar 

plasînd totuşi romanul sub capitolul Aspiraţia la adevăr, cu subtitlurile Continuarea 

procesului dificil de revelare a adevărului (politic, istoric, social, moral). Lupta cu 

Ministerul Adevărului şi, mai specific, Dezvăluirea «erorilor obsedantului deceniu» şi 

a consecinţelor lor. Dificultăţi, stratageme, concesii, formule defensive.  

E drept că studiile de sociologie au putut înregistra realitatea comunistă abia după 

decembrie '89 şi că, în lipsa acestora, literatura se simţea datoare să reţină, în memoria 

colectivă, anomaliile şi tulburările epocii, dar aceast aspect a fost adesea supralicitat, 

inclusiv ulterior, în vreme ce, de fapt, adevărul istoric n-a fost nicicînd de găsit în opere de 

                                           
18 apud Bogdan Ficeac, op. cit 
19 Eugen Negrici, Literatura română sub comunsim. “Proza”, Editura FundaŃiei PRO, 2003, cap. IV., 
Etapa naŃionalismului comunist. 
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ficţiune. Nu este cazul să uităm că, aşa impregnate de realitate cum sînt, romanele 

obsedantului deceniu sînt o rescriere, receptarea pe care o asigură este de gradul al doilea 

şi, pe deasupra, sînt o scriere în palimpsest, avînd, pe fundal, vizibile, adesea chiar creatoare 

de bruiaje, exigenţele cenzurii.  

Merită deci amintit că funcţionarea literaturii postbelice în contextul său - atît în ce 

priveşte producerea ei, cît şi consumul - a fost posibilă în virtutea unei premise aberante: 

constrîngerea. Din momentul în care funcţia artei nu a mai fost de delectare, ci, oficial, de 

educare şi propagandă, după ce literatura şi-a pierdut gratuitatea, nici lectura ei nu a rămas 

neschimbată. Dacă exclusiv valoarea estetică ar fi vîndut unele dintre romanele vremii, ar fi 

şi astăzi cozi în librării. Succesul în epocă însemna, însă, sincron cu valoarea literară, "curaj", 

curajul de a potoli setea de adevăr a cititorilor numeroşi, doritori de "viaţă în adevăr", dar 

supuşi, din păcate, pînă şi în romane, de dublul discurs pe care îl înghiţeau în aproape toate 

împrejurările. Rarele acte de "curaj" erau, deci, cu atît mai preţioase. Astăzi, însă, această 

circumstanţă nu mai poate funcţiona.  

Nu mai putem aprecia, precum cititorii de atunci, "curajul", la fel cum nu mai simţim 

nici "compromisurile" într-un roman care nu se remarcă nici ca operă de disidenţă, nici ca 

scriere "la stemă". Sînt pe măsura înţelegerii noastre doar piedicile în lectură. În cazul 

Galeriei... , s-a remarcat deja21, supără fragmentul final, cel în care ploaia aduce 

presimţirea unei lumi noi: „Totul redeveni curat. Totul lucea iarăşi, ca după potop, cînd 

lumea trage dedesubt o linie şi începe o viaţă nouă”22.  O lume care în nici un caz nu a 

început atunci.  

Criteriul estetic a mai fost însă invocat, cu iz de impostură, la începutul anilor ’90, 

între tezele „rezistenţei prin cultură” cultivate de un Eugen Simion, Fănuş Neagu sau D. R. 

Popescu, pentru a-şi legitima proaspăt-dobînditele poziţii publice. În exerciţiul de lectură pe 

care l-am propus, însă, esteticul e nelipsit de reversul şi complementul său, acela că 

literatura scrisă sub comunism, chiar şi cea mai bună, e marcată de anomalie: constrînsă de 

cenzură, datoare să îndeplinească o funcţie publică (de mărturie) ce nu-i era proprie, o 

literatură care pur şi simplu nu era liberă, chiar dacă, în libertatea ei limitată, a reuşit adesea 

să execute şi mişcări graţioase, nu doar contorsionări groteşti ori disperate. 

                                                                                                                                    
20 Ibidem 
21 "Desenat în culori foarte optimiste, viitorul e marcat de artificialitate şi face deservicii unei 
naraŃiuni care îşi trage resursele din tragic", în Sanda Cordoş, op.cit, p. 250 
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Mersul pe sîrmă 

(Igor Mocanu) 

 

Dacă privim măcar pe diagonală masa de texte literare produsă începînd cu anii 

imediat postbelici şi terminînd cu ultimii ani ai regimului comunist, observăm că aceste texte 

s-ar grupa în vreo trei categorii. În prima categorie sînt de găsit acele texte atinse letal de 

morbul realism-socialismului – texte purtînd marca A.Toma, în genere texte ca acelea de pe 

eşantionul antologiei Negrici23. Cea de-a doua categorie este întreţinută de textele rămase 

imune la virusul realist-socialist graţie mediului aseptic al sertarelor unde pululează peren 

fără vreo speranţă de a mai fi publicate. Ultima categorie, poate cea mai controversată, o 

reprezintă textele care au negociat, mai mult sau mai puţin, creanţele realism-socialismului 

prin compromis. 

Am ales să întreprind această tripartiţie în funcţie de nivelul resurselor estetice, mai 

puţin sau mai mult, autonome, conţinute în textele din cele trei categorii. 

Textele din prima casetă, de pildă, vlăguite fiind de transfuziile permanente ale 

aceloraşi sensuri pe parcursul dialogului între decretele partidului şi cititor, au un aspect 

smead pentru că ţin loc de instrument al puterii. Nu au o estetică prorpiu-zisă pentru că nu 

pot funcţiona autonom. Fără aceste proteze fals-reflexive, care sînt directivele partidului, 

textele de tip A.Toma intră în pană de resurse estetice. Ce sînt aceste resurse estetice? Ele 

constituie o sumă nereperabilă statistic de sensuri care se strecoară în text la compunerea 

lui, independent de conştiinţa autorului. Altfel spus, codul textual ar trebui, pentru a conţine 

un minimum de esenţă estetică, să repereze la ieşire, în output, adică la lectură, un număr 

incongruent de sensuri faţă de cel care a fost pus în joc la intrare, în input, adică în procesul 

                                                                                                                                    
22Op.cit., p. 489. 
23 vezi mai multe detalii despre această poezie în Literatura română sub comunism, de Eugen 
Negrici, Editura FundaŃiei Pro,  2002 şi 2003, [2 vol.] 
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creaţiei. 

Or, textele din prima categorie sunt pur doctrinante tocmai pentru că numărul 

sensurilor este bine ţinut în frâu, iar cititorul înţelege exact ceea ce vrea să spună autorul, 

unde „să spună” egal „inoculeze”. Locul posibilelor interpretări adiacente este 

contramandat din faşă. 

Fără a ne feri de o oarecare notă de cinism involuntar, putem spune că acest fel de a 

scrie reprezintă tipul de texte pentru care Socrate, în celebrul dialog platonician Phaidros, 

nu ar fi avut rezerve. Platon imputa scrisului absenţa unui ghid de lectură pentru a putea 

complini „lectura adevărată”24, adică acea lectură în timpul căreia numărul de sensuri 

decodat de cititor este egal cu cel codat de sciitor graţie „marcajelor” textuale de suprafaţă, 

uşor depistabile. Alte interpretări, care să nu ţină cont de intenţia auctorială, sînt riscante şi 

periculoase, încît se pot întoarce împotriva omului. Acesta era argumentul lui Socrate, 

argument uzurpat de texte precum cele din categoria întîi. Socrate, tocmai pentru că ştia 

despre rezerva lui privind scrisul, ca în cazul majorităţii rezervelor platoniciene, că aceasta va 

fi dacă nu ignorată măcar ocolită cu tact, şi-a permis să gratuleze o extremă – cea a textelor 

cu teză. 

Deşi fade estetic, aceste texte, în procesul receptării detaşate, cer o lectură mult mai 

complexă decît atunci cînd am citi un text nevirusat inestetic. Cu alte cuvinte, pentru a 

rămîne intact psihologic după lectură, sînt nevoit să actualizez în timpul lecturii mai multe 

paliere de cunoaştere. Confrunt informaţia care îmi este livrată cu o înteagă serie de 

cunoştinţe sociale, istorice, politice, (uneori) religioase, şi – abia într-un palid final – 

culturale. Paradoxul este că, deşi prestez o receptare atît de complexă şi de pluristratificată, 

newhistorycistă fără voie, textele cu pricina au valoare estetică nulă. 

Valoarea lor estetică – să facem un exerciţiu de imaginaţie – poate fi simulată 

supunîndu-le unei receptări de felul white cube, în care şi o vespasiană obişnuită îşi poate 

aroga dreptul la valoare adăugată, texte precum cele iniţial irecuperabil realist-socialiste, 

pot spune mai mult sau mai puţin decît preconizase partidul. Arborînd textului o proteză 

literară cu un corespondent artistic ca cel descris de Brian O’Doherty în In der wei ßen Zelle 

                                           
24 se poate consulta o interesantă interpretare a argumentului lui Platon împotriva scrisului în 
capitolul Despre, ascultare şi imaginaŃie din Discernămîntul modernizării. 7 conferinŃe despre 
situaŃia de fapt, de H.R.-Patapievici, carte apărută la Humanitas, Bucureşti, [2004], vezi pp.196-198 
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– Inside the White Cube25,  ca acel soi de galerie ridicată după legi stricte, în care „lumii de 

afară nu-i este permis să intre înăuntru”, înăuntru, textul, în noua lui haină are „libertatea 

de a-şi trăi viaţa proprie”. Este vorba, dacă vreţi, păstrînd gravele proporţii, de acea „izolare” 

de care vorbea Tudor Vianu în Estetica lui, cu privire la momentele devenirii artistice a unui 

obiect, sau a unui fapt de literatură. 

Resursele estetice ce ţin de textele din cea de-a doua categorie nu comportă 

complicaţii în receptare. Un sistem de lectură de tip palimpsest ar fi suficient pentru a putea 

suplini confruntarea informaţiei cu adevărul istoric. Restul e literatură veritabilă, iar 

instrumentele de interpretare sînt nenumărate. 

Adevărate probleme de interpretare pun textele din cea de-a treia categorie. 

Acestea sînt textele în care, pe o scară de la plus tranzitiv la plus reflexiv, numărul de sensuri 

decodate la lectură pe de o parte depăşeşte în incongruenţă numărul sensurilor angajate în 

cod, cînd acestea ţin de un adevăr istoric şi vizează o lectură critică izolată firesc de orice 

influenţă extraliterar politică; iar pe de altă parte, numărul de sensuri decodate pare că nu-l 

depăşeşte în incongruenţă pe cel din input, cînd cititorul însuşi are o lectură angajată politic. 

Cu alte cuvinte, atunci cînd scriu proză sau poezie, încerc să prezint faptele ca şi cum aş ţine 

cont de doctrină în timp ce eu, de fapt, spun ce vrea libertatea mea. Acest tip de ocolire a 

regimului s-a chemat multă vreme „acrobaţie literară”, sau „mers pe sîrmă”26.  

Receptarea unui text în care autorul şi-a pus ideile să meargă pe sîrmă nu se poate 

face decît citind din perspectivă dublă, privind faptele cu distinctă diplopie. Pe de o parte se 

ţine cont de felul în care autorul a răspuns muşcăturilor Scyllei personale, pe de altă parte, 

se analizează felul în care autorul a umplut halele Charybdei regimului. De o parte eşti tu cu 

adevărul tău, de cealaltă parte – regimul cu dreptatea lui. Cum procedezi? 

Propun să deschidem mai jos un atelier practic, în care să analizăm o proză pseudo-

autobiografică, a unui postbelic basarabean. 

Argumente: 

a. pe spaţiile largi ale prozei s-a putut fanda cu sens, 

b. într-o autobiografie de familie, cea de faţă – Horodişte (1975) – autorul îşi graţiază 

naratorul chiar din premise, cadrul colectiv fiind redus la unul cel mult familial, cînd nu e 

                                           
25 apud Marius Babias, în Subiectivitatea-marfă. O poveste teoretică, traducere de Aurel Codoban, 
Idea Design & Print Editură, Cluj, 2004, p.74 
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strict individual, discrepanţa dintre adevărul personal şi cel colectiv dispare din obiectivul 

lunetei, 

c. Ion Druţă prezintă unul din puţinele cazuri reuşite de evitare a unui sistem care, 

din 1925 pînă în 1948, printr-o serie de plenare şi articole ale C.C. al P.C.U.S. reuşise să 

impună o „literatură de partid”, pretins „moldovenească”, cu grafie chirilică, din care erau 

cenzurate cuvîntul „român” şi toate derivatele lui. Orice abatere se penaliza prin deportare 

în minele şi carierele de piatră din URSS. Ca să fii O.K. trebuia să fii filorus exaltat şi 

funciarmente românofob. Din 1951, încep să fie reeditate la Chişinău „variante” politic 

confortabile din cronicarii şi romanticii moldoveni, de la Neculce la Eminescu.27 

Să observăm cum este văzută lumea, realitatea, în Horodişte, proza autobiografică a 

lui Ion Druţă28, din 1975. 

Din primele pagini aflăm despre tatăl protagonistului-narator că „la şcoală (…) nu a 

umblat, pentru că nu a fost dat atunci cînd era bun de şcoală, iar mai apoi n-a vrut să înveţe 

din mîndrie (…)”, în schimb vorbea ruseşte cu caii cumpăraţi de la un rus din Maramonovka, 

gest cu atît mai firesc cu cît „(…) tata era de părere că lumea străină e unicul dascăl înţelept” 

şi pe deasupra „avea (…) un dispreţ înăscut pentru primii gospodari ai satului şi nu vroia să 

ajungă printre dînşii, să crapi nu altceva” şi devenea temător ca nu cumva „soarta să nu-i 

facă o şotie, să-l îmbogăţească contrar voinţei lui (…)”.  

Definiţia „originii sănătoase” este atît de concludent formulată încît refuză orice 

comentariu. În schimb rămîne de discutat acrobaţia. Vasăzică ştim despre tatăl din 

autobiografie că este un om din popor, fără prea multă şcoală, uşor xenofil, purtînd dispreţ 

pentru clasa primilor gospodari ai satului, adică exact cei care, în mod normal, ţin de 

colontitlu actelor de recensămînt, care sînt avangarda chiaburilor. Da, dar nu ştim dacă toţi 

ţăranii din Horodişte erau aşa, dacă aveau aceeaşi viziune. La drept vorbind, de ce n-ar 

exista un ţăran ca tatăl naratorului? În concluzie: pentru ochii partidului – un exponent al 

unei clase, pentru posteritate – un ţăcănit cu viziune proprie, mîndru de statutul lui de 

outsider. 

                                                                                                                                    
26 vezi unele luări de poziŃie şi în Don Quijote în est, de Octavian Paler, Ed.Albatros, Bucureşti, 
1998. 
27 frugale, însă esenŃiale informaŃii, sînt de găsit în Literatura română contemporană din Republica 
Moldova, de Ion Ciocanu, o carte de Articole de prezentare generală a procesului literar şi portrete 
de creaŃie, lucrare recomandată de Ministerul EducaŃiei şi ŞtiinŃei al Republicii Moldova, Litera, 
Chişinău, 1998 
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Pentru a contrabalansa celălalt talger al „originii sănătoase” mai apare un personaj – 

mama: „mama era dintr-o familie de ucrainieni nimeriţi într-un sat moldovenesc şi 

moldovenizaţi aproape cu totul – numai bătrînul Sioma Tverdohleb, bunelul, pînă la moarte 

n-a vrut să scoată o vorbă pe limba noastră (…)”, părinte al unei mame numai bună pentru a 

satisface apetiturile străiniste ale tatălui. De asemenea, în acest pasaj mai avem în germeni 

mult decretata teză a moldovenismului românilor din Basarabia (pentru exigenţele 

regimului) ori culoare şi pitoresc local (pentru o posteritate mai docilă). 

Despre „bădica Pavel” ni se spune că „i s-a nimerit să facă armata la Bucureşti, într-

un regiment de gardă regală. A fost vai şi amar de pielea lui, pentru că dacă armata la 

români era numai muştruluială şi bătaie, apoi ce-i aştepta pe recruţi într-un regiment de 

gardă regală! Sergenţii din Oltenia se topeau de-a fi dat la brazdă basarabenii cu pretenţii de 

demnitate teritorială.” Este veridică această descriere? Da. Un regim cazon are şi sergenţi 

care îşi muştruluiesc subalternii, indiferent dacă primii sînt din Oltenia şi ultimii din 

Basarabia ori viceversa. Această descriere începe să îşi piardă din autenticitate cînd aflăm 

despre celălalt frate, Gheorghe, că şi-a făcut serviciul militar în corpul Armatei Roşii, graţie 

căreia – vai! – a ajuns să cunoască pînă şi cultura Cehoslovaciei şi pe cea a Austriei, 

întorcîndu-se acasă cu o puternică personalitate formată. Va muri de ciroză în primăvara lui 

’58… Aşa se întîmplă, pentru partid dezvolţi personalitate sănătoasă, setată pe regim, 

pentru posteritate dezvolţi o ciroză din cauza unui ficat plimbat de-a latul Europei şi Uniunii 

Sovietice. 

Per total – familie sănătoasă, în complexitatea şi necazurile ei, ducînd o viaţă bună. 

„(…) ce-o fi însemnînd în concepţia unui moldovean a ajunge la o viaţă bună, a deveni 

gospodar bun” – se întreabă autorul-narator, şi tot el răspunde – „nu înseamnă decît să ai o 

casă, o haină mai curăţică în zi de sărbătoare, pentru tine şi pentru copilul tău, o oră liberă 

înainte de hodina nopţii şi două cănuţe cu vin, pentru cînd va trece pe la tine un vechi bun 

prieten…”, apoi „e ceva condamnabil, e ceva criminal în felul acesta de a trăi viaţa?” Păi, da, 

este, avînd în vedere condiţiile socio-politice din perioada descrisă în proza de care ne 

ocupăm şi anume perioada care a urmat imediat după colectivizarea şi apoi foametea din 

’46 - ’47. Autosuficienţa încărcată de modestie nu scuză responsabilitatea unui regim pentru 

numeroasele cazuri de canibalism care îl precedaseră. Răspuns corect. Răspunsul greşit: nu, 

                                                                                                                                    
28 Citatele care vor urma sînt din ediŃia îngrijită cu acordul autorului de G.GuŃu şi E.Lungu a 
Scrierilor, [vol.] 1, Chişinău, Editura Literatura artistică, 1989, pp.11-73 



108 
 

nu este. În sfînta pace socialistă, orice om, sărmanul, se mulţumeşte cu ce are, pentru că – 

nu-i aşa? – are. 

Aceasta este sforăraia de care stau suspendate paiaţele prozei. Aşa arată oasele albe 

ale unui schelet demachiat de cadavru, ale unui proiect perfid dejucat de posteritate. Aşa s-

a „mers pe sîrmă”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea III: Analiză de artă, învăţămînt, societate, religie 
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Schematizări şi ironizări. Istoria recentă relecturată 
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(Ruxandra Ana) 

 

În Cehia, există un Muzeu al comunismului care are, cred, un merit incontestabil: 

acela de a închide ermetic o epocă, într-o mansardă din centrul Pragăi, încercînd să-i redea 

cît mai fidel atmosfera. Proiectul reuşeşte, însă, să facă pasul peste linia sensibilă ce 

desparte refacerea istoriei de kitsch. 

Două statui de bronz, Lenin şi Stalin, păzesc chiar la intrare standurile cu tricouri, cu 

vederi şi insigne, suveniruri la preţuri exorbitante pentru turiştii excentrici. Ceva mai în 

spate, un interior primitor şi călduros, în care doar portretele conducătorilor dau un indiciu 

(destul de vag) asupra epocii, o alimentară micuţă şi, în felul ei, cochetă, cu o casă de 

marcat, un cîntar şi legendarele rafturi cu un singur fel de conserve (probabil ardei umpluţi 

cu carne de mînzat), panouri mari cu istoria condensată a comunismului, statui, busturi şi 

stele roşii la tot pasul, într-o aglomerare de obiecte care cu greu reuşeşte să transmită un 

mesaj despre cealaltă faţă a lucrurilor. Disproporţia e flagrantă, în ciuda intenţiei declarate a 

proprietarilor de a urmări istoria sub trei aspecte: visul – realitatea – coşmarul. O singură 

încăpere e dedicată acestuia din urmă, o cameră unde este proiectat un film de vreo 

jumătate de oră, surprinzînd cîteva dintre momentele esenţiale din istoria comunismului 

cehoslovac: Havel şi o mînă de alţi cîţiva intelectuali praghezi percheziţionaţi şi arestaţi în 

miez de noapte, primăvara lui ’68 şi sîngeroasa înăbuşire a evenimentelor în august, 

manifestaţiile studenţeşti în urma sinuciderii lui Jan Palach.  

În rest, comunismul e refăcut, aş spune chiar contrafăcut, ca o colecţie în faţa căreia 

abia dacă îţi poţi stăpîni un zîmbet. Un labirint al vieţii domestice în care, poate mai mult 

decît în binecunoscutul plan de liberalizare şi democratizare al lui Dubcek, comunismul îşi 

dobîndeşte faţa umană. Îmblînzit şi cuminţit, pare să se vîndă mai degrabă drept curiozitate 

istorică decît drept anomalie. 

Ce rămîne în România, azi, din comunism? Cred că moştenirea poate fi urmărită pe 

două coordonate: una „tare”,  a cercetărilor, anchetelor şi studiilor de caz, a unui proces şi a 

unei legi puse în discuţie cu mai bine de zece ani întîrziere faţă de celelalte ţări ale fostului 

Bloc Sovietic şi una „slabă”, un comunism minimalizat şi esenţializat, redus la cîteva imagini 

standard. Urmărind această a doua coordonată, ultimii 17 ani par să fi supus comunismul 

unui proces de stereotipizare, de clişeizare. Există cîteva locuri comune, un număr relativ 

mic de simboluri asupra cărora se revine aproape obsesiv, într-un dialog ironic cu istoria. 
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În cele mai multe cazuri, comunismul e redus la figura emblematică a lui Ceauşescu. 

S-ar părea că astfel se împlineşte, post-factum, un vis care nu şi-a trăit şi ultimele clipe de 

glorie. Dorinţa lui Ceauşescu de a fi „în cele ce sînt/ şi-n cele ce mîine/ vor rîde la soare”, 

figura omniprezentă, de prim rang, în conştiinţa tuturor românilor, identificat cu patria şi 

poporul, s-a materializat în postcomunism. Imaginea dictatorului a devenit o sinecdocă 

pentru întreaga ideologie, pentru regimul comunist în totalitatea sa, ca şi cum comunismul 

ar fi fost un proces static, nediferenţiat, desfăşurat de la un capăt la celălalt sub figura 

tutelară a lui Ceauşescu. În aceeaşi serie de simboluri care par să domine amintirile legate 

de comunism se înscriu Casa Poporului, poate expresia cea mai clară şi, în mod sigur, cea 

mai vizibilă a megalomaniei lui Ceauşescu, 1 Mai, pionierii şi ale lor cravate, secera şi 

ciocanul. 

Trecutul, odată epuizat (cel puţin fizic) e relecturat în cheie parodică. Dar nu fără 

lipsă de nuanţe. Cred că putem delimita două tendinţe, în două domenii nu complet lipsite 

de legătură, care, operînd cu aproximativ acelaşi set de imagini standard, fac apel la 

amintirile din „epoca de aur”, iar rezultatele la care ajung sînt net diferenţiate, dacă nu chiar 

antagonice. 

 

Consumism cu iz comunist 

 

Multe dintre mărcile comuniste s-au adaptat rapid noilor reguli ale jocului. Unele 

dintre ele s-au reinventat, cosmetizîndu-se şi ieşind pe piaţă după 1989 în haine noi, gata să 

facă faţă concurenţei. Şi-au creat un nou look, în conformitate cu strategiile de marketing şi 

apelînd la campanii publicitare, mărci ca Arctic, Eugenia şi Kandia (deşi această marcă există 

propriu-zis din 2003, ea se identifică, pentru o anumită categorie de consumatori, cu vechea 

fabrică de ciocolată de la Timişoara). 

Altele au profitat din plin de istoria ficţionalizată şi redusă la esenţe, cu condiţia ca 

aceste esenţe să fie cît mai vandabile. Cînd McCann-Erikson a lansat reclamele la Rom-

Tricolor, motivul pare să fi fost dorinţa de repoziţionare a brand-ului, astfel încît să îi 

păstreze autenticitatea, mizînd – în cazul unui anumit grup de consumatori – pe evocarea 

amintirilor şi a nostalgiilor sau – în cazul celor ceva mai tineri – pe comunismul clişeizat şi 

transformat în anecdotă, într-un timp dinspre care informaţiile lipsesc aproape cu 

desăvîrşire. La fel s-a întîmplat şi cu berea Bucegi, promovată de Leo Burnett, marcă de 
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referinţă, ce a fost alături de români, ajutîndu-i să supravieţuiască pe vremea cozilor la 

carne şi a programului TV pînă la ora 22. 

Adrian Preda, Director Creaţie Grafitti BBDO, crede că „putem parodia comunismul. 

După atîţia ani, cozile la tacîmuri, frigul, întreruperile de curent şi programul tv de două ore 

tind să se estompeze. Reclamele cu referinţă ante ’89, deşi încă enervează multă lume, sînt 

un semn al faptului că ne însănătoşim. Că au început să apară grupuri ţintă de comunicare 

pentru care cuvîntul «Alimentara» sau vitrine pline de creveţi şi şampanie nu înseamnă 

nimic. Şi pentru care congresele PCR au aceeaşi vîrstă cu fosilele din jurasic. Iar dacă 

reclamele ironice la adresa comunismului vor dovedi că vînd, atunci vor fi folosite în 

continuare. Pentru că ăsta este scopul lor, tovarăşi!” (Adrian Preda, Director Creaţie Grafitti 

BBDO) 29. Poate că nu ar fi de mirare ca anii următori să scoată la iveală batoanele cu 

proteine care asigurau energia condamnaţilor la muncă silnică la Canal, alcoolul dublu 

rafinat care ridica moralul deţinuţilor politici şi anticoncepţionalele fără efecte secundare, 

care vor transforma într-un mit andrelele şi avorturile făcute pe masa din bucătărie după 

legea din ’66. 

Mărcile autohtone nu sînt singurele care scot la vînzare amintirile „epocii de aur”. În 

magazinele de antichităţi se găsesc, cu puţin noroc, tot felul de mărunţişuri, a căror valoare 

creşte pe zi ce trece: medalii şi ordine de onoare din anii ’60, bancnote şi carnete de 

membru la un loc cu insigne legionare şi cu fotografii ale Regelui. Uneori, nu sînt nimic mai 

mult decît piese lipsă din rafturile colecţionarilor împătimiţi. Situaţia devine confuză atunci 

cînd se transformă în suveniruri rîvnite pentru că sînt cool, iar somnul raţiunii, vorba lui 

Goya, naşte monştri şi idilizări nefondate în minţi uneori prea tinere ca să-şi mai amintească 

măcar ce gust aveau Cico şi Brifcor şi ce culoare avea cravata de pionier. 

 

Romanian artists (and not only) love Ceauşescu’s Palace?! 

 

În 2004, expoziţia cu acest titlu marca inaugurarea, în aripa E4 a Casei Poporului, a 

Muzeului Naţional de Artă Contemporană. Clădirea care simbolizează poate cel mai bine 

proporţiile pe care le luase cultul personalităţii la jumătatea deceniului 8 s-a transformat, 

măcar parţial, într-un spaţiu efervescent, al dialogului între artiştii contemporani. 

                                           
29 http://www.iqads.ro/revistapresei_996/brandurile_vechi_mizeaza_pe_nostalgie.html  
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Deschiderea muzeului în această locaţie a iscat serioase controverse, iar criticile au venit, pe 

de o parte, dinspre nostalgicii încă tributari vechiului regim, şi, de cealaltă parte, chiar 

dinspre unii artişti şi intelectuali. Primii au văzut noua instituţie ca pe o profanare a spaţiului 

cu cea mai mare forţă de simbolizare a regimului înlăturat în decembrie ’89, cei din urmă s-

au opus oferind drept contraargument istoria barbară a ridicării monumentului, aria de 

proximitate negativă care îl înconjoară şi, nu în ultimul rînd, funcţionarea Parlamentului în 

aceeaşi clădire. „Trebuie să exorcizăm casa”, consideră Ruxandra Balaci, director artistic al 

MNAC şi curator al expoziţiei, explicînd că muzeul în Palatul lui Ceauşescu nu este altceva 

decît o provocare ultracontemporană30. 

Recontextualizările, citirea decomplexată a regimului comunist se înscriu într-o 

tendinţă generalizată în statele fostului Bloc Sovietic după 1990. Parodierea simbolurilor 

comuniste pare să susţină nevoia de dezintoxicare, de relaxare, în cele din urmă de asumare 

a unui trecut traumatizant prin desprinderea de el. Dincolo, însă, de umor şi de ironie, 

descoperim – la o privire mai atentă – intenţia de înţelegere a unei utopii maniacale, 

transformate văzînd cu ochii în distopie. Redusă la esenţă, expoziţia pune în discuţie 

libertăţile teoretizate şi cele exercitate, măsurînd spaţiul dobîndit pentru acestea din urmă. 

Polii în jurul cărora gravitează operele variază de la reprezentări ale lui Nicolae 

Ceauşescu (în lucrări mai vechi – Ion Grigorescu, Dialog cu Ceauşescu sau în altele, recente – 

Cristian Pogăcean, Actorii istoriei subliminale) la aluzii la naţionalismul exagerat (Alexandra 

Croitoru, ROM_ sau Gorzo, Are jailed sheep zebras?, descriind scene de sodomie în faţa 

Palatului, într-o reconstituire cinică a legendei Mioriţei) pînă la accentuarea dimensiunii 

ludice (Jordi Colomer, multiproducţia anarchitekton, Irina Botea, Staged Photography, 

propunînd o abordare facilă în ideea eliberării de încărcătura de ură sau Ştefan Cosma, 

Toursit Terror Target), la joaca arhitectonică şi conceptul în 3D (Casa Gontz, Trans, Josef 

Dabernig, Envisioning Bucharest) şi la deturnarea unui tabu al istoriei recente prin 

manipularea semnificaţiilor (subREAL, Castelul din Carpatzi, o fotografie a machetei 

Palatului făcută din pachete de ţigări Carpaţi, avînd deasupra un scaun ale cărui picioare se 

termină cu ţăruşe ascuţite). 

Miza expoziţiei nu e una gratuită. Accentul cade pe funcţionarea socială pe care o 

poate îndeplini ironia în artă. „Spiritul ironic şi seriozitatea sînt concepte corelative. E nevoie 

                                           
30 Iconografie/ Document/ Ficţiune_Ideas (cut & paste) during the work in progress at MNAC, Catalogul 
MNAC 2004, pp. 27 – 43 
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de repere canonice funcţionale pentru ca ironia să aibă acea finalitate nobilă pe care o 

dorea Socrate. La fel, posibilitatea ironiei transformă seriozitatea într-un concept suportabil 

şi fecund social” (Dan Popescu, curator şi director al Galeriei H’Art din Bucureşti)31. Ironiei i 

s-a dat şansa de a se înfăţişa, cu rezultatele sale acide, în Casa Poporului, demitizînd, 

spărgînd clişeele, înfăţişînd antieroi.  

Schematizată şi ironizată, istoria recentă pare să suporte destul de bine criticismul, 

deconstruind şi reconstruind canoane. Pur retoric, apare însă întrebarea dacă aceste 

canoane pot fi complete şi trecutul epuizat nu numai fizic, atîta timp cît aceeaşi istorie 

recentă pare să-şi ţină bine sub cheie, încă, nenumărate măşti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Piteşti lui Dumnezeu i s-a pus pumnu-n gură 

Dragoş Carciga 

 

 România eliberată de către sovietici funcţiona, de prin 1948, pe două niveluri: cel al 

propagandei oficiale, al vieţii de zi cu zi şi al reconstrucţiei postbelice prin plata imenselor 

danii către Înalta Poartă a Kremlinului, supranumite despăgubiri de război şi cel al puşcăriilor 

şi al lagărelor de muncă, menite să-i primească pe dispăruţii din viaţa de zi cu zi din pricina 

raidurilor tinerei şi zeloasei Securităţi. Întreaga societate a fost epurată cu minuţiozitate, 

pentru a fi eliminat „duşmanul de clasă”, mai corect zis pentru a fi eliminată orice fel de 

opoziţie, văzută sau măcar bănuită. Ar fi însă mult prea idiot să afirmăm că se trăia cu frică: 

oamenii de bună condiţie, şi erau destui, ale căror dosare sclipeau, din punct de vedere 

politic, de curăţenie, nu tremurau dacă îşi ţineau gura şi aveau grijă să nu atragă atenţia 

                                           
31 Ironia în ţara tuturor aproxim ărilor , Catalogul MNAC 2004, p. 109 
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vreunui vecin ceva mai suspicios ori a unui coleg de serviciu devotat partidului. Prudenţa nu 

este sinonimă cu laşitatea, iar frica nu este sinonimă cu nepăsarea; oamenii preferau să 

privească fără să vadă şi să audă fără să înţeleagă pentru a nu suferi consecinţele: arestarea, 

anchetarea sălbatică şi judecata, condamnarea pe termen îndelungat şi închiderea sau 

deportarea. Oricine putea fi suspect, pentru că pe măsură ce se întăreşte dictatura 

proletariatului, afirma  Stalin, lupta de clasă se ascute, de aceea era necesară păstrarea 

mereu vie a vigilenţei revoluţionare a celor ce se considerau adevăraţii fii ai poporului.  

 Arestările nocturne au devenit, încetul cu încetul, bun al întregului popor, astfel că 

au fost puşi în spatele gratiilor atît vechii reprezentanţi ai elitelor politice, respectiv opoziţia, 

cît şi vechi războinici, foşti prizonieri de război în Uniunea Sovietică, alături de bandiţi şi de 

reacţionari înrăiţi ca foşti chiaburi, dar şi foşti ţărani care nu îşi putuseră împlini cotele 

datorate statului sau care se opuseseră maniacalei operaţiuni a colectivizării, monahi acuzaţi 

de port ilegal de uniformă, foşti luptători anticomunişti în munţi şi alte asemenea elemente 

antisociale, cu toţii fiind meniţi reeducării, orice formă ar fi luat aceasta. Un cîntecel de prin 

anii ’50 ne spune: „Foaie verde şi-o sipică/ De nimica nu mi-e frică,/ Numai de-o maşină 

mică,/ Vine noaptea, te ridică...”. Şi acele maşini mici erau celebrele, pe atunci, Volgi negre 

cu perdeluţe, în care se intra pe o parte din locuinţa ta şi pe de alta se ieşea la puşcărie sau 

la colonia de muncă forţată, dar numai după o prealabilă schimbare a limuzinei negre cu 

duba penitenciară. 

 Erai pus pe vreo listă de arestaţi? Nu era necesar să cunoşti motivul arestării, pentru 

ce te afli în anchetă, care sunt cauzele pentru care se poartă dur cu tine, şi de ce depun un 

efort atît de mare ca să iscăleşti chestii de care tu, personal, n-ai habar, nu ştii nimic. 

Prezumţia de nevinovăţie este o slăbiciune mic-burgheză, de care statul muncitorilor şi al 

ţăranilor nu are nevoie, în schimb are nevoie de mărturii, şi încă multe, care să îi justifice 

existenţa – pentru că poliţia politică şi fiinţa statului egalitarist sînt elemente care se 

confundă, dar omul de rînd nu ştie sau, mai corect spus, nu vrea să ştie asta. Omul de rînd, 

muncitorul, proletarul, ăla din organizaţia de masă, trebuie să fie bine hrănit, plătit şi 

răsfăţat cu serbări cîmpeneşti, spre a nu fi vreodată în pericol de a nu mai cunoaşte axioma 

deplinelor virtuţi: „Munca este cel mai de seamă privilegiu şi beneficiu al statului socialist.” 

Dacă o ştie – şi o repetă la nesfîrşit – pe asta, atunci nu are de ce să tremure de frica 

nocturnei apariţii a Volgii negre cu perdeluţe.   
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 Cei care nu au putut – sau nu au dorit, mai corect spus, ca s-o înveţe – au fost scoşi 

dintre oameni şi trimişi la reeducare. Reeducarea presupune scoaterea din omul vechi, 

ticălos, a omului nou, care dispune de conştiinţă de clasă şi reflexe de pîrîtor. Un astfel de 

fapt se poate realiza prin discuţii – caz în care această reeducare va fi chiar plăcută, 

deoarece se va discuta marxism-leninism, se va ridica imn de slavă lui Stalin, poate, dar va 

lipsi violenţa. Dar ce ne facem, tovarăşi, cu impenitenţii? Într-un astfel de caz aplicăm 

formula revoluţionară „Dacă nu ştii, te învăţăm, dacă nu poţi, te ajutăm, dacă nu vrei, te 

obligăm.” Prin constrîngere se poate obliga omul să renunţe complet şi pentru totdeauna la 

trecut, să devină duşmanul crud al conştiinţei sale, să fie unilateral convins de justeţea 

deciziei instanţei care l-a trimis la puşcărie şi de faptul că singura sa familie este statul 

proletar, ca urmare nu mai are părinţi, nu mai dispune de rubedenii, e descendent al unui 

neam de lepre, e veşnic damnat de unicul şi veşnicul Dumnezeu al statului socialist – 

partidul.  

 După ce se va forma un astfel de ins, acesta va fi pus la dispoziţia partidului justiţiar 

ca torţionar – şi astfel cercul se va închide, şi astfel omul nou va fi pe deplin format, puternic 

şi indestructibil sufleteşte. Dar cum religia este opium pentru popor, în acelaşi mod omul nu 

dispune de suflet, este uscat ca şi un bolovan aflat în plină arşiţă, deoarece a devenit adept 

al încrederii nemărginite în propriile sale forţe de creaţie, în capacitatea sa de a se impune 

forţelor naturii, al ateismului ştiinţific, treapta cea mai înaltă de raţionalizare a individului de 

pe stradă şi de oriunde, care numai în baza unei astfel de certitudini universaliste va putea 

îngroşa ceata de sumbre canalii a temeliei de nădejde a socialismului biruitor.   

 Pentru cei interesaţi de studierea trecutului comunist al scumpei noastre patrii, încă 

nenăscuţi în anii cînd la noi în temniţă domnea strident reeducarea, se poate face un foarte 

necesar, dar poate nu şi destul de lămuritor tablou al unei astfel de situaţii, de către un ins 

ca mine, destul de curios încît să cunoască, născut mult prea tîrziu ca să fie contemporan cu 

aşa ceva, şi care, spre deosebire de către cei aflaţi în detenţie în urmă cu şaizeci de ani, nu a 

fost constrîns la nimic, niciodată.  

           În primul rînd se impune a fi spus că reeducarea este fundamental importantă pentru 

asigurarea succesului unui proiect utopic, după cum a fost proiectul social pe care l-au 

impus fraţii de la răsărit. Un astfel de succes nu va fi, desigur, decît aparent, un simplu 

derivat al unei propagande repetate pînă la saturaţie, dar va fi esenţial precum o „carte de 

vizită” a sistemului socialist pentru cei mai obtuzi, care nu vor deloc să-i priceapă enormele 
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binefaceri – adică să faci foamea în prezent pentru a pregăti încet-încet viitorul luminos al 

patriei mult iubite. Şi pentru ca un astfel de fapt să capete un contur puternic în fiecare zi, 

este necesară o puternică poliţie secretă, aptă să cureţe în fiecare zi rufele murdare ale 

puterii. Nu poţi reeduca o întreagă naţiune, nu doar că e neproductiv, dar nici nu este 

posibil, şi de aceea este mai sigur să te ocupi doar de cei care sar în ochi represiunii, de cei 

care păstrează conştiinţa creştină nealterată şi cred cu tot dinadinsul în viaţa viitoare, drept 

pentru care suportă orice le-ai face şi nu pot – sau, mai bine zis, nu vor – să se dezică, sau de 

cei care au luptat în răsărit, între anii 1941 şi 1944, adică s-au opus marşului mondial glorios 

al socialismului etc. Iar dintre aceştia cei mai predispuşi asumării şocului îndoctrinării sînt cei 

tineri, care nu sînt pe deplin formaţi interior fiindcă a lipsit vremea coacerii suficiente a 

minţii, şi nici nu a fost vreme pentru întărirea interioară. Tu, ca inchizitor al unei noi religii, 

nu vei fi vreodată întrebat dacă şi crezi în ceea ce faci, deoarece necesitatea ineluctabilă a 

unui act de salubritate publică îţi apare ca fiind imperios necesară. Tu numai vei acţiona şi la 

nevoie vei recruta pe „tovarăşii de drum” folositori acţiunii tale, acei aşa-numiţi de către 

Lenin „idioţi utili”, care după ce a fost asigurat succesul unei operaţii pot, foarte bine, să 

dispară, pentru că nimeni, niciodată, nu trebuie să cunoască mijloacele prin care se încearcă, 

şi uneori se şi reuşeşte, uciderea omului din om.  

 Reeducarea începe în Suceava, într-o temniţă, prin intermediul unor întruniri în care 

se discutau probleme de marxism-leninism spre a fi însuşită noua doctrină cu scopul 

nemărturisit al unei eliberări viitoare, după ce tinerii învăţăcei, foşti legionari în mare parte, 

îşi vor fi schimbat în totalitate modul de a gîndi şi a acţiona. Se credea naiv că regimul e 

sincer în atitudinea sa de a-i aduce la calea cea bună pe cei rătăciţi, prin dojană şi vorbă 

bună. Eugen Ţurcanu însă, unul dintre cei închişi, era de părere că doar se imită schimbarea, 

şi că trebuie luate măsuri cu mult mai radicale, pentru o cît mai deplină îndreptare a 

situaţiei. Împreună cu alţi codeţinuţi el va forma ceea ce va fi cunoscut drept O.D.C.C sau 

Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste, un hibrid menit să contribuie cu mînă de 

lucru la ruperea de lume a unor fiinţe ce se numeau la început oameni.  

 Reeducarea, cu acceptul şi contribuţia esenţială a tinerei Securităţi, va fi mutată din 

Suceava la Piteşti, unde se afla o temniţă mică, izolată, şi mai ales plină de mulţi tineri care 

nu aveau habar de ceea ce îi aşteaptă. La Piteşti se punea o grupă de viitori torţionari într-o 

celulă, apoi se aduceau, după o vreme, nişte deţinuţi fie din altă parte a temniţei, fie 

proaspăt arestaţi; cele două grupuri urmau să interacţioneze, iar după o vreme, cînd se 
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manifestau sentimentele unei reciproce şi, în astfel de circumstanţe, fireşti prietenii, urma 

ca oamenii noii ordini să îi snopească în bătăi pe oamenii lumii vechi. Slăbiţi de foame şi 

copleşiţi numeric, deţinuţii ce nu aveau habar de reeducarea prin violenţă pusă la punct de 

către Ţurcanu erau, pur şi simplu,  snopiţi în bătăi fără drept de apel.  Oamenii lui Ţurcanu se 

odihneau, pentru ca s-o ia ziua următoare de la-nceput. Se urmăreau mai multe scopuri prin 

torturarea individului – demascarea externă, adică raportarea tuturor faptelor ce nu 

ajunseseră la Securitate în cursul anchetelor precedente, apoi demascarea internă, 

împroşcarea conştientă cu lături a rudelor şi a trecutului personal. Urma torturarea unui 

camarad de suferinţă cu propriile mîini, spre a fi dovedită călăilor, pe deplin, reeducarea 

fără nici un fel de îndoială. Foarte interesant era că puşcăria se afla în mijlocul Piteştiului, 

însă nimeni nu auzea nimic şi nimeni nu vedea nimic. Oamenii crăpau de frig sau de foame, 

de bătăi sau de umilinţă, dar puteau trece luni de zile pînă când erai crezut a fi reeducat, şi 

deci apt să repeţi pe coaja altora reeducarea, şi era foarte posibil ca să fii mort şi îngropat 

pînă cînd să ajungi la un astfel de privilegiu, al salvării prin crimă. Au existat supravieţuitori 

ai ceea ce s-a numit „piteştizare”, puţini, dar cei mai buni dintre cei umili, spre a povesti mai 

departe, spre a nu fi uitată întreaga dramă a unei generaţii.  

 Deţinuţii politici ştiau, după arestare şi condamnare, că numai uniţi pot rezista la 

represiune, astfel că se dezvolta de-a lungul anilor comunicarea, pentru ca prin trăire 

creştină şi prin schimb constant de informaţii să poată fi păstrată o stare de spirit 

superioară, ce apare ca fiind specifică omului superior, desprins de cele pămînteşti spre a se 

uni cu dumnezeirea în chip nevăzut, teandric, o adevărată preschimbare a unui om, interior 

şi exterior. Omul care trăieşte întru Hristos este o fiinţă deplin echilibrată fizic, spiritual şi 

psihic, şi este doborît numai cu foarte mare greutate, şi numai dacă va slăbi în credinţă. 

Mulţi deţinuţi, mai ales cei în vîrstă, cu o anumită experienţă de viaţă, considerau că omul 

trebuie să fie mai mult decît un aşa numit animal social, de aceea, în spatele gratiilor, au fost 

organizate nu doar liturghii secrete, ci şi adevărate cursuri universitare, predate de către 

intelectuali mai mult sau mai puţin cunoscuţi ai perioadei dintre cele două războaie 

mondiale.  

 Şocul fizic şi emoţional al reeducării a fost resimţit primordial de către tineri, şi abia 

secundar de către deţinuţii mai în vîrstă, mulţi dintre aceştia reuşind să moară oameni. 

Întrebarea care se pune într-o astfel de situaţie va fi: pînă unde poate să meargă 

reeducatorul cu perversitatea de imaginaţie şi de aplicare a metodelor de tortură? Acum se 
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poate răspunde că pînă dincolo de ceea ce îşi poate imagina că poate îndura o fiinţă umană 

şi pînă dincolo de cele mai întunecate coşmaruri ale somnului său neliniştit petrecut în 

detenţie, pentru că la Piteşti i s-a pus pumnu-n gură lui Dumnezeu – astfel ca insul să nu mai 

urle după cuvîntul vieţii, cel care scapă spiritual şi mental de moarte: s-au pus în scenă 

secvenţe sexuale blasfemice, în care personaje din Evaghelii, interpretate de către deţinuţi 

aflaţi în plină reeducare, se împerechiau orgiastic spre a mima, sub atenta supraveghere a 

călăilor, comunicarea sacramentală dintre Hristos, Magdalena şi Fecioara Maria, fecalele şi 

urina luînd locul împărtăşaniei, un falus din săpun şi un cearşaf mînjit de fecale – locul 

epitrahilului şi al vestmintelor preoţeşti, studenţi de la teologie jucînd rolul de preoţi ai 

delirului colectiv, înnebunitor pentru sufletele slabe.  

 Similar verbului sexul reprezintă, în temniţă, o formă de comunicare, de manifestare 

a raporturilor de forţă dintre stăpîn şi cei obedienţi puterii sale despotice. Prin sex se 

demonstrează forţa cu totul animalică, dar unilateral comprehensibilă pentru cel ce domină 

brutal asupra micii sale lumi celulare, tinerii devenind fetiţe ale celor bătrîni şi învăţaţi să 

controleze tot, fără a renunţa în schimb la nimic. Dar în cazul sexului pe care îl practicau 

forţat deţinuţii se pervertea sensul iniţial al comunicării dintre om şi dumnezeire, se crea 

mediul propice al aplicării unei adevărate soterologii a neantului prin care victima devine 

într-un chip straniu dependentă faţă de călău şi, pentru a-şi scăpa trupul se pierde ca suflet 

devenind călău la rîndul său pentru tovarăşii săi de chinuri. Aici rezidă întreaga dimensiune 

perversă a „piteştizării”, cu neputinţă de şters în întregime ca şi efecte din amintire, fiinţă şi 

trup. Se adăuga suspiciunea faţă de colegii de celulă, care puteau fi recrutaţi ca informatori 

de către Ţurcanu, şi mereu atenta supraveghere a verbiajului şi a gestului de către deţinuţii 

deveniţi plantoane. Noaptea se dormea pe furate, cu mîinile scoase în afara păturii, 

deoarece fiecare gest inconştient al celui adormit se pedepsea cu lovituri de bîtă. După ce 

unui sacerdot de origine armeană i-au fost administrate seturi cumplite de lovituri, a fost 

obligat să fie iar cel din faţa altarului, prin scîrnă, după care i-a fost înfiptă o coadă de 

mătură în anus – devenind astfel „îngeraş”. Nu erau, desigur, uitate amănuntele sadice ale 

ceea ce presupunea reeducarea prin pervertire: „Hristos a înviat din morţi/Cu p... de gît 

atîrnînd./Şi celor din mormînturi/C... dăruindu-le”.  

 Citind astfel de lucruri, ani de zile de la terminarea reeducării, te miri că au existat 

oameni care au renunţat la cele de sus pentru deşarta promisiune a participării la delirul 

colectiv al puterii – căci în caz de succes, torţionarii din grupul principal al O.D.C.C-ului aveau 
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promise posturi şi grade în Securitate proporţionale cu serviciile aduse cauzei servirii 

poporului, care sigur că nu avea habar că semeni de-ai săi sînt chinuiţi doar pentru că au 

avut curaj să gîndească altfel decît o impunea propaganda.  Astfel de orori pot fi, poate, 

iertate însă nu pot fi nicidecum uitate – căci ar însemna să redevenim orbi şi să punem iarăşi 

pumnu-n gură lui Dumnezeu.  
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Bătrînii oameni noi de azi 

(Emilia Georgiana David) 

 

Şcoala în regim de cazarmă 

 

În goana lor după construirea omului nou, care să nu aibă petele trecutului burghez 

şi cu o mentalitate conformă cu propiile utopii, regimul comunist nu a omis nici şcoala. 

Aceasta era un teren fertil pentru însămînţarea ideilor progresiste, deoarece copiii 

corespundeau perfect prototipului de om căruia să-i fie aplicată terapia socialistă: aveau 

mintea fragedă, lipsită de alte componente sau cunoştinţe care să poată contrazice doctrina 

comunistă şi care doar îndeplinea ordinele nepunînd nici o întrebare. Ideologia comunistă 

avea nevoie de ostaşii care s-o apere, asemenea unei armate de orbi mînaţi la luptă de un 

chior, reprezentat de sistemul în sine. Această manipulare a minţilor celor vizaţi trebuia 

făcută subversiv, insinuant, deoarece scopul nu era de a le impune cu forţa anumite 

credinţe, ci de a-i face să şi le însuşească, să creadă cu tărie în ideile vremii, pentru ca apoi 

să nu se răzvrătească şi să nege aceste idei. În mare parte, asupra copiilor, influenţa 

indoctrinării s-a impus pînă în rădăcinile minţii lor, reminiscenţele simţindu-se chiar şi în 

zilele noastre în comportamentul şi mentalitatea celor ce ne sînt părinţi sau rude mai în 

vîrstă. 

Dincolo de minimul rol educativ, copiii mai erau educaţi în şcoli astfel încît să se 

integreze sistemului. Trebuia să li se inoculeze ideea că ei nu pot fi lideri, că au mereu un 

frate mai mare care le poate rezolva orice problemă. Deşi prezentarea de faţă aminteşte de 

trei perioade ale regimului (începutul anilor ’50, începutul anilor ’60, şi perioada anilor ’80 – 

’90), cu accent pe anii ’60, există un nucleu de concepte comun celor trei perioade: familie, 

popor, patrie, luptă, duşmani, capitalism, revoluţionar, tovarăş etc. Aceste concepte erau 

repetate la nesfîrşit, în mod obsesiv, ajungînd în cele din urmă să prindă rădăcini în mintea 

şoimilor sau pionierilor. 

Cercetînd îndeosebi manualele de limbă română, dar şi altele (istorie, aritmetică), se 

observă o anumită stridenţă specifică tehnicii propagandistice care miza pe un soi de 

cacialma, realitatea fiind cu totul diferită de cele trîmbiţate în manuale. Nu este de mirare 

că în şcoli se ajunsese să fii pro-comunist, ceea ce, forţînd puţin nota şi păstrînd proporţiile, 
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poate fi asemănat cu mentalitatea de tip kamikaze a extremiştilor religioşi. Un evident semn 

de fanatism este prezenţa cuvîntului „luptă” în revistele pentru copii. Existau reviste ca 

Licurici, Cravata Roşie, Cutezătorii, Pogonici, în care copiii îi dedicau poezii lui Stalin: 

 

"Părinte drag, iubit tovarăş Stalin 

Cu lacrima în ochi scriu versul meu 

Cu tine în gînd, cu viaţa ta în minte 

Voi creşte şi voi învăţa mereu!" 

 

Oricum, comun celor două le este ideea de jerfă în numele a ceva (scopurile 

regimului, ideile religioase), idei inoculate adînc în conştiinţa celor vizaţi. Autoritatea era 

cuvîntul de ordine, fie că era vorba de familie, de şcoală sau de regim. În şcoli, totul era 

făcut după modelul militar, respectîndu-se cu stricteţe tipul de regim asemănător cu cel al 

cazarmei, totul combinat cu o pioşenie adîncă în faţa idolului care era regimul. În fiecare 

dimineaţă se organiza cercul şcolii, elevii strîngîndu-se disciplinat pentru a intona imnul ţării; 

apoi urma un discurs al directorului, care oferea directive, sarcini ce urmau sa fie îndeplinite; 

după aceea erau scoşi în mijlocul mulţimii cei care s-au abătut de la reguli şi erau mustraţi şi 

constrînşi să îşi recunoască public vina, să se confeseze în faţa tuturor şi să promită că se vor 

strădui mai mult pe viitor pentru a nu mai constitui exemple negative. De asemenea, după 

ce mergeau în clasă, elevii erau organizaţi într-un fel de pluton, deoarece existau în fiecare 

clasă cîte două-trei grupe, avînd cîte un comandant de grupă; la rîndul lor, aceştia erau 

subordonaţi unui comandant de detaşament, care la rîndul lui era subordonat unui 

comandant de unitate şcolară – acesta avînd şi deosebita onoare de a purta steagul şcolii ţn 

tabere şi în alte deplasări. Totul trebuia să se desfăşoare într-o ordine perfectă şi o linişte pe 

măsură, deoarece existau pedepse zilnice destul de dure pentru cei ce se abăteau de la 

regulă. Taberele şcolare aveau rolul unor cazarme (se întindeau pe o perioadă de timp 

destul de îndelungată), urmărind tocmai izolarea copiilor de cei apropiaţi, în scopul 

inoculării cît mai eficiente a ideilor comuniste. Copii primeau un fel de grade: „şoim”, 

„pionier”, „UTC-ist”, urmînd apoi Sindicatul şi Organizaţia de partid. Cei care primeau titlul 

de „pionier” erau învestiţi cu acest titlu într-un loc cu însemnătate specială pentru 

comunişti: Doftana. Foarte relevante sînt în acest sens versurile Mariei Banuş din poezia 

Slavă eroilor Doftanei: 
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"S-aducem copiii aici, lîngă pietre, 

Să simtă dogoarea nestinselor vetre. 

Cu fruntea lipită, lipită de zid, 

Să simtă copiii ce-nseamnă partid." 

 

Aici fuseseră întemniţaţi comuniştii în trecut, şi locul devenise un fel de sanctuar de 

pelerinaj pentru preapioşii slujitori ai regimului. 

Această formă de includere a copiilor într-o structură era un fel de pregătire pentru 

cele ce aveau să urmeze la maturitate. Ideea de cazarmă în cazul şcolilor este pe cît de 

serios tratată de ideologi, pe atît de comică în expresia ei ( „În lupta pentru cauza lui Lenin şi 

Stalin fii gata – răsună jurămîntul miilor de detaşamente - gata oricînd!” – Maria Prilejoeva, 

Copiii îşi iau rămas bun de la conducător). 

Copiii erau educaţi de şcoală într-un spirit gospodăresc. Nu lipseau din orar nici orele 

de Agricultură, Educaţie Tehnologică, mergeau în practică pe cîmp la cules cartofi, porumb. 

Toamna, şcoala începea numai după ce campania agricolă de strîngere a recoltei lua sfîrşit, 

uneori se putea amîna chiar şi pînă în luna decembrie! 

Rămăşiţe ale acestor practici au persistat şi de-a lungul anilor ’90, cînd încă se mai 

organizau vestitele careuri. 

 

Îndoctrinarea în manuale 

 

Studiind manualele din anii ’60, te umpli de stupoare: fiecare pagină conţine 

puternice mijloace propagandistice, începînd de la slăvirea conducătorului, a patriei, a păcii, 

a sovieticilor, căzînd în neadevăruri ce frizează ridicolul. 

Ca o regulă de nezdruncinat, fiecare pagină a manualului conţinea fotografia lui Dej, 

aflat întotdeauna printre muncitori, în vizita prin combinatele siderurgice, prin fabricile şi 

uzinele ţării. Apoi, în paginile următoare era postată o poezie a lui Mihai Beniuc, Maria 

Banuş sau Dan Deşliu. Iată cîteva exemple: 

"Eşti calea ce-o găseşte omul 

Pierdut în codru fără urmă; 

Eşti prin deşert, deodată, pomul 
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Cînd setea pe drumeţ îl scurmă." 

(M. Beniuc, Azima) 

 

Sau: 

 

"De vrei să dai partidului ce-ţi cere 

Tu patria ta iubeşte-o cu plăcere." 

(Dan Deşliu, Iubeşte ţara ta) 

 

Cei trei poeţi sînt omniprezenţi în manualele de limba română, monopolizînd 

aproape tot ce înseamnă poezie. Maria Banuş chiar închina ode părinţilor sovietici sau îi 

satiriza pe patroni: 

 

"Din jilţ adînc, din jilţ pufos 

S-a ridicat un domn verzui. 

Avea un frac de mort luxos 

Şi ochii stinşi şi preasătui." 

 

Mai pot fi menţionate aici şi creaţiile anonime: Bine-mi place a lucra, Azi trăim o 

viaţă nouă, Eu iubesc acest partid. 

În ceea ce priveşte proza prezentă în manualele de limba română, aceasta avea rolul 

de a proslăvi „măreţele realizari socialiste şi sovietice”. Cezar Petrescu nota în observaţiile 

sale de călătorie: „Vagonul de tren era extrem de confortabil, capitonat şi vast, după vechea 

datină a trenurilor ruseşti.” 

Sînt prezente de asemenea fragmente din Desfăşurarea lui Marin Preda şi din Mitrea 

Cocor al lui Mihai Sadoveanu. 

În partea de gramatică, apar la capitolul referitor la substantiv urmatoarele cuvinte: 

tovărăşie, frăţie, unire, socialism, Dunărea,Volga, Bucureşti, Moscova. 

În secţiunea de teoria literaturii, cînd este definit conceptul de literatură se vorbeşte 

în primul rînd de literatura „marxist-leninistă”. Opere literare sînt considerate doar acele 

texte care înfăţişau întîmplări şi tablouri de viaţă, concrete, individuale, avînd drept scop 

trezirea emoţiilor în sufletul cititorului. 
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Cenzura în manualele şcolare 

 

Înainte de a ajunge pe băncile elevilor, manualele treceau mai întîi prin filtrul sever al 

cenzurii. Era muşamalizat, cînd nu ocolit de-a dreptul, orice aspect care nu respecta normele 

impuse de regim, de înfăţişare a realităţii. Un mare reproş adresat autorilor de manuale 

tehnice era acela că nu acordau prioritate ştiinţei sovietice. Bogdan Ficeac, în Cenzura 

comunistă şi formarea omului nou, face o atentă analiză a cenzurii în manualele şcolare, 

dînd şi o serie de exemple. Uneori, autorilor li se reproşa că nu îi menţionau pe savanţii 

sovietici drept inventatori ai dinamitei sau electricităţii. În manualul de chimie anorganică, i 

se reproşa autorului că nu se arată că savantul  rus Vizin, încă înainte de Nobel, a remarcat 

posibilităţile explozibile ale nitroglicerinei. 

Manualele de aritmetică, geometrie, algebră, cuprindeau probleme a căror 

soluţionare evidenţia rezultate de-a dreptul absurde. Un ţăran a recoltat 2026 kg de grîu de 

pe pămîntul său. El a predat cota de 578. Cîte i-au mai rămas? 

Situaţiile descrise în prezenta lucrare reprezintă doar o mică parte din uriaşul sistem 

de îndoctrinare a elevilor. Nu au fost menţionate aici modificările operate de ideologii 

sistemului asupra manualelor de istorie, în care întîmplările din trecut sînt prezentate clar în 

manieră tendenţioasă, practic rescriind istoria românilor dintr-o perspectivă subiectivă, 

conform căreia ceea ce s-a intîmplat în trecut s-a datorat ruşilor şi revoltelor „fraţilor de la 

Rasărit”. 

 
 
 
 
 

Rugul Aprins – atunci şi acum 

(Monica Deaconu) 

  

Dosarele preoţilor, scoase de la naftalina siguranţei naţionale, au lăsat impresia unei 

Biserici pătate, compromise în perioada comunistă. Atîta vreme cît va plana asupra 

ierarhilor suspiciunea de colaborare cu puterea lumească, va fi greu pentru credincioşi să nu 

îi asocieze cu acuzaţiile de corupţie, pe de o parte, şi de stupiditate şi fanatism, pe de alta. 
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Fiecare dintre aceste acuzaţii se bazează pe cazuri reale, numeroase, iar apărarea lasă de 

dorit. Toate cariile instituţiei care şi astăzi concentrează cea mai mare parte a încrederii 

românilor sînt probleme vechi (vezi ironiile lui Creangă), dar accentuate şi duse la culme de 

recentul sistem represiv comunist.  

În contraponderea acestor acuzaţii, se aduce numărul imens de preoţi care au 

înfundat puşcăria, martiri ai epocii moderne, dintre care mulţi au rămas neştiuţi. Ceea ce au 

adus ei în această perioadă a unui regim totalitar a fost opţiunea către un alt tip de 

libertate: libertatea spirituală. Credincioşi adunaţi în jurul Pr. Ilie Cleopa la Mănăstirea 

Slatina şi apoi la Sihăstria sau în jurul Pr. Arsenie Boca la Sîmbăta şi la Prislop au găsit şi ei 

puterea de a da Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.  

În anii crunţi ai „obsedantului deceniu”, mişcarea Rugul Aprins a reînviat tradiţia 

libertăţii spirituale prin rugăciune. Mai mult, a fost unul din puţinele momente cînd 

intelectuali din mai multe domenii şi clerici au putut să comunice cu adevărat. Rezultatele se 

văd şi astăzi, cînd aproape toţi participanţii au murit. Darul Rugului Aprins s-a transmis mai 

departe şi astăzi viaţa culturală (cu atît mai mult cea spirituală) este încă marcată de acest 

fenomen. Cei care l-au cunoscut pe Pr. André Scrima – Horia-Roman Patapievici, Andrei 

Pleşu, Anca Manolescu – sînt în continuare în prim-planul vieţii intelectuale; dintre clerici ar 

trebui menţionaţi Pr. Petroniu Tănase, stareţ la Prodromu (singurul schit românesc de pe 

Muntele Athos) şi Pr. Roman Braga, astăzi în SUA – pentru a-i aminti doar pe cei care mai 

sînt în viaţă la ora aceasta.  

 

 

Povestea 

 

Despre Rugul Aprins se poate vorbi ca despre o poveste de dragoste. O iubire între 

minte şi credinţă. O simplă enumerare a participanţilor ar da seama de această unire: Sandu 

Tudor (pe numele real Alexandru Teodorescu, devenit apoi Pr. Daniil), sufletul mişcării, 

colaborase la Gândirea şi condusese două reviste literare, Credinţa şi Floarea de foc. Era el 

însuşi o sinteză de stil gazetăresc şi spirit monahal. De partea laicilor se numără scriitori 

precum V. Voiculescu (medic de profesie) sau Ion Marin Sadoveanu, dar şi Ion Barbu. 

Oameni de ştiinţă au ştiut să depăşească prăpastia dintre ştiinţă şi religie: matematicianul 

Octav Onicescu, biologul Alexandru Mironescu şi logicianul Anton Dumitriu, care lucra la 
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teorema lui Fermat alături de Pr. Petroniu Tănase. Dintre feţele bisericeşti trebuie numiţi 

monahul Sofian Boghiu32 de la Antim, Pr. Benedict Ghiuş, Pr. Mihai Avramescu, scriitor care 

practica absurdul. Au mai luat parte la întîlniri Mircea Vulcănescu, Dumitru Stăniloae, Petru 

Comarnescu, Vladimir Streinu. Între tineri se numărau Antonie Plămădeală, răposatul 

mitropolit al Ardealului, şi André Scrima, cel care avea să fie delegatul ortodoxiei la Conciliul 

Vatican II.  

Începînd din 1945, Sandu Tudor şi Benedict Ghiuş devin gazdele unor întîlniri 

săptămînale la Mînăstirea Antim. Se audiau conferinţe pe teme diferite, după care urmau 

discuţii. În general era vorba de teme religioase, dar auditoriul era deschis şi către probleme 

precum rolul mimului în evul mediu (Ion Marin Sadoveanu). La prima vedere ar putea părea 

un cenaclu, însă suflul religios şi participarea în comun la rugăciuni şi slujbe îi dau o 

dimensiune diferită. În 1946 Sandu Tudor înregistrează Rugul Aprins la tribunal ca pe o 

asociaţie; în 1948 încep opreliştile odată cu interzicerea asociaţiilor religioase. Întîlnirile se 

desfăşoară tot mai discret şi încetează în 1950, cînd Sandu Tudor, tuns în monahism între 

timp, pleacă la Mînăstirea Crasna (Gorj). În acelaşi an este arestat şi trimis la canal pentru 

trei ani... La ieşire, ajunge la Schitul Rarău, de unde mai coboară rareori pînă în Capitală. În 

timpul acestor scurte deplasări îl găzduieşte Alexandru Mironescu şi primeşte vizite de la 

ceilalţi – aici sînt şi arestaţi în noaptea de 13/14 iunie 1958. Lotul Alexandru Teodorescu 

(Sandu Tudor) cuprindea nucleul mişcării: V. Voiculescu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuş, 

Roman Braga, Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu. Acuzaţia era formulată în limbajul de lemn 

cu care ne-am obişnuit: grupul se numea Rugul Aprins pentru că plănuia incendierea 

măreţelor realizări ale noului regim... Cît va fi fost stupiditate, cît va fi fost rea voinţă – e 

greu de spus. Toţi au fost găsiţi vinovaţi de „uneltire contra ordinii sociale prin activitate 

mistică duşmănoasă“ şi condamnaţi la pedepse între 5 şi 25 de ani de temniţă. Trecut prin 

mai multe închisori, Părintele Daniil Tudor s-a stins în aprilie 1963 (nu se cunoaşte data 

exactă a morţii, nici mormîntul). Plecat din ţară, singur André Scrima a scăpat de acest 

proces. 

 

Străinul 

 

                                           
32 Pentru literaţii pur-sînge, a se vedea romanul lui Cezar Paul-Bădescu, Lumini ţa, mon amour, Editura 
Polirom, Colecţia EGO Proză, Iaşi, 2006 
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Povestea de iubire dintre minte şi inimă are însă şi o citire mai profundă şi, 

paradoxal, literală. Adevăratul maestru al Rugului Aprins a fost un călugăr rus refugiat, Pr. 

Ioan Kulîghin (Ioan cel Străin). Făcea parte din acel filon călugăresc de la Optina despre care 

a scris Dostoievski. El a fost cel care a adus în Rugul Aprins „focul”, el a adus rugăciunea şi 

binecuvîntarea, „moştenirea” cum o numeşte el însuşi. Este vorba de rugăciunea isihastă, 

numită şi rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus, prin care credinciosul respectă îndemnul 

Mîntuitorului, „Rugaţi-vă neîncetat!”. Despre această rugăciune se vorbeşte din primele 

texte creştine; ea s-a dezvoltat în mediul athonit şi a fost recunoscută oficial în secolul al 

XIV-lea. La noi a ajuns în a doua jumătate a secolului al XVII-lea prin stareţul rus Paisie 

Velicikovski, care a creat o şcoală de rugăciune la Neamţ, sub îndrumarea duhovnicului său, 

Vasile de la Poiana Mărului. Mai mult decît o deschidere mistică, acest tip de rugăciune 

presupune şi o transmitere de la maestru la discipol, un filon iniţiatic deci, oricît de greu 

acceptat este acest termen în sfera creştinismului – lucru clar în cazul Rugului Aprins33. 

Rugăciunea inimii este o problemă de trăire, mai puţin de teorie; totuşi, cu părere de 

rău pentru fadul cuvintelor, trebuie date cîteva detalii. În cadrul acestui tip de rugăciune, 

credinciosul rosteşte o formulă, „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mîntuieşte-

mă pe mine, păcătosul”, întîi cu buzele, apoi cu mintea, apoi... ajunge la un stadiu greu de 

explicat, în care rugăciunea „se rosteşte singură” şi „localizarea” rostirii este în inimă. Dar 

repetarea acestei rugăciuni nu se face mecanic, ci angajează întreaga fiinţă a rugătorului. 

Atunci se produce „aducerea minţii în inimă” – unificarea fiinţei rugătorului, convergenţa 

gîndurilor, a emoţiilor şi a acelui simţ mistic... Trăitorii mărturisesc liniştea (isihia) instalată 

treptat în ei, linişte care nu-i mai părăseşte în nici un moment. 

Ceea ce cu un cuvînt barbar am putea numi „tehnică” presupune o sincronizare a 

rostirii interioare cu ritmul respiraţiei, cu bătăile inimii. Şi totuşi este mai mult decît un 

exerciţiu psihosomatic, mai mult decît vreo stare de transă autoindusă. Este forma cea mai 

smerită de rugăciune – cînd omul se goleşte de sine şi devine un recipient al Duhului Sfînt. 

                                           
33 Şi totuşi, un canonic, I.P.S. Antonie Plămădeală, dă mărturie despre calea iniţiatică, în cartea Amintirile 
Mitropolitului Antonie  Pl ămădeală, convorbiri cu Dragoş Şeuleanu şi Carmen Dumitriu, Editura CUM, 
Bucureşti, 1999, p.118: „Am să vă spun un lucru pe care nu l-am spus, cred, niciodată, fiindcă a fost un lucru de 
taină: părintele Kulîghin, Părintele Daniil şi Părintele Roşca, traducătorul, au procedat la o iniţiere personală a 
fiecăruia din cei 12 tineri. Eu am primit această iniţiere şi binecuvîntare de rostire a rugăciunii minţii şi a sensului 
şi înţelesului rugăciunii minţii, care după ce se explica, şi explica mai ales părintele Kulîghin după tradiţia 
paisiană de la Optina, după aceea se citea o rugăciune, o binecuvîntare care te introducea, era ca un fel de 
introducere, ca un ritual de introducere într-o treaptă ierarhică. Te făcea apt cu binecuvîntare pentru rugăciunea 
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Este forma cea mai profundă de unitate dintre muritor şi zeu, spre care tind credincioşii în 

mai multe religii. Mărturie dă şi Sf. Ap. Pavel: „Şi nu sunt eu cel ce mai trăiesc, ci Hristos este 

Cel ce trăieşte în mine”34. 

Rugăciunea inimii nu este doar o problemă de tehnică şi de voinţă, ci una de har şi de 

alegere. Mai mult, nu este de ajuns să fii un rugător adevărat ca să poţi da acest har mai 

departe – în aceasta constă şi diferenţa dintre trăirea mistică şi filonul iniţiatic. 

Pr. Ioan cel Străin a stat puţin timp la Antim. A fost predat autorităţilor ruse prin 

1947. A mai trimis două scrisori din închisoare, apoi tăcere...  

 

Rugul care nu se mistuie 

 

Originea acestui motiv care a făcut carieră se găseşte în cartea Ieşirea, 3, 1-2: „Moise 

păştea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul său. Şi dacă şi-a mînat el turma pînă dincolo 

de pustie, a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb; iar îngerul Domnului i S-a arătat  într-o  

pară de foc din mijlocul unui rug; şi [Moise] a băgat de seamă că rugul ardea, dar rugul nu se 

mistuia“. În acest moment Moise primeşte misiunea de a scoate poporul israelit din Egipt. El 

Îi cere lui Dumnezeu să Îşi spună numele ca să-i convingă pe evrei să-l urmeze: „Zisu-i-a 

Dumnezeu lui Moise: «Eu sunt Cel ce este»”. În Rugul Aprins se concretizează revelaţia, sub 

toate aspectele ei. Iar autodefinirea tautologică sintetizează paradoxul ontologiei creştine: 

Dumnezeu este Fiinţa. Observaţii asupra textului ebraic arată însă că, pe lîngă acest prezent 

etern, verbul mai are şi o componentă dinamică; Meister Eckhart traducea „Eu sunt Cel ce 

va veni”, presupunînd aşadar şi o anunţare a răscumpărării christice, dar şi circumscrierea 

lumii în divinitate. Aşa cum apare şi în Apocalipsă, Dumnezeu este „alfa şi omega”, începutul 

şi sfîrşitul, cauza primă şi finalitatea.  

Imaginea veterotestamentară este resemnificată în lumina Noului Testament: rugul 

care arde, dar nu se mistuie, ar reprezenta-o pe Maica Domnului. Duhul Sfînt s-a pogorît 

asupra ei şi, deşi proximitatea cu divinitatea este insuportabilă pentru o fiinţă în trup, nu a 

vătămat-o.  

                                                                                                                                    
inimii, acel «Doamne Iisuse Hristoase», de care vă ziceam că a devenit pe urmă parola şi în închisori şi peste tot a 
celor care intram”. 
34 Galateni, 2, 20. Pentru toate citatele din Scriptură am folosit Biblia  (sau Sfînta Scriptură); versiune diortosită 
după  Sepuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania; Ediţie Jubiliară a Sfîntului Sinod; tipărită 
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Pr. André Scrima traduce acest episod şi ca o legitimare a interpretării: Cuvîntul 

trebuie descifrat fără a fi ucis. Aceasta este hermeneutica, în care sensul scos la lumină de 

interpret întăreşte focul Verbului fără a-l mistui. Fără hermeneut, Cuvîntul riscă să rămînă 

încremenit în formulă, fără a putea fi asumat de practicant35. 

De la Ioan cel Străin provine şi asumarea imaginii Rugului Aprins ca emblemă a 

grupului. Tradiţia isihastă vede în Rugul arzînd în pustiu un simbol al rugăciunii: în etapele 

mai profunde, inima rugătorului este cuprinsă de flăcări, şi cu toate acestea nu se distruge, 

ci găseşte puterea de a arde în continuare. Flăcări ale credinţei, ale iubirii de Dumnezeu. 

 

 

Pentru laicul contemporan 

 

Ce a însemnat Rugul Aprins pentru viaţa monahală, asta numai un insider poate şti. 

Pentru viaţa culturală, se va mai vedea: discreţia este una dintre armele credinciosului. Dar 

există semnificaţii şi pentru un laic, pentru un tînăr crescut în tranziţie şi confruntat cu o 

serie de probleme reale ale Bisericii, dar şi cu multe prejudecăţi. 

În primul rînd, putem descoperi imensul tezaur de inteligenţă al ortodoxiei. Printre 

tinerii problematici este răspîndită ideea că a crede în Dumnezeu este lectio facilior. Şi, 

bineînţeles, corectă este lectio dificilior. Este un oarecare adevăr aici. Alegerea uşoară este, 

într-adevăr, a credinţei – odată ce ai decis să-L urmezi pe Hristos ştii măcar pe ce cale să o 

apuci, ştii în linii mari ce vei face. Dar infinite probleme şi nebănuite ispite apar. Nu dispar 

întrebările fundamentale, nu dispar problemele de adaptare a principiilor gîndite la viaţa 

reală. Aderenţa la credinţă nu e o spălare de creieri, o renunţare la întrebări, la 

problematizări, din contră. Faptul că unele probleme au rămas tabu pentru Biserică este 

problema oamenilor, nu a religiei. 

Acuzaţia de lipsă de inteligenţă a mai fost adusă şi din cauza limbajului folosit de 

ierarhi şi de preoţi în general. Un limbaj plastic, cu parfum de carte îngălbenită, care prin 

sine transmite o semnificaţie suplimentară mesajului codificat prin el. Dar care, din păcate, 

tinde spre un limbaj de lemn. Şi, iată, nu poate fi evitat nici măcar în eseuri. Un laic însă are 

                                                                                                                                    
cu binecuvîntarea şi prefaţa Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001 
35 André Scrima, Timpul Rugului Aprins , ediţia a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 152 
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nevoie de argumente puse într-un limbaj inteligibil prin care să se poată apropia de cel al 

Cărţilor sfinte. Incapacitatea de a traduce din limbajul vetust într-unul modern ţine, în mare 

parte, de încărcătura stilistică pe care transpunerea ar pierde-o, dar şi de comoditatea celor 

care se ascund în spatele unei expresii (încărcată de sens, e-adevărat) pentru a-şi ascunde 

propria lipsă de explicaţii. Interpretarea textului sacru este necesară pentru asumarea 

interioară a Cuvîntului, este o mediere necesară fără de care există riscul ca formula să 

rămînă opacă şi pentru credincioşi. 

Hermeneutica s-a practicat la Rugul Aprins, dînd o nouă dimensiune simbolului. Dacă 

sîntem obişnuiţi în general să privim metafora, alegoria şi simbolul ca figuri literare, aflăm 

acum că ele sînt mai mult decît atît. Simbolul reface legătura dintre lumea cerească şi lumea 

noastră; el este viu şi interpretarea lui are strînsă legătură cu fiinţa hermeneutului. Un 

exemplu în acest sens reprezintă imaginea Rugului Aprins care, dincolo de a ilustra un 

miracol care va fi avut o existenţă istorică, îi dezvăluie interpretului ceva în legătură cu sine, 

cu ce poate deveni, ceva ce se petrece într-un permanent aici şi acum. 

Lipsa de comunicare cu ştiinţa a fost alt handicap trecut de Rugul Aprins. Cum 

finalitatea matematicii sau a fizicii atinge aceleaşi întrebări ca şi religia (despre naşterea 

universului, de pildă), apropierea celor două domenii nu poate fi decît benefică. 

Arta modernă, respinsă multă vreme ca imorală, s-a putut împăca bine cu 

creştinismul. Şi ce era la ora aceea mai modern în literatură decît Ion Barbu? A devenit o 

lege că arta îşi este suficientă, că arta nu are funcţie moralizatoare. Dar chiar şi cei care 

scriau poezie religioasă (de exemplu V. Voiculescu) urmăreau oare vreun scop moralizator? 

Scriau ce simţeau, ce credeau, acelea erau preocupările lor. Şi, mai ales, în acele vremuri a 

presupune o largă difuzare care să ridice nivelul moral-intelectual al maselor era absurd. În 

plus, există şi alte tipuri de literatură practicate de unii participanţi: Pr. Mihai Avramescu îşi 

semna prozele sale absurde din Bilete de Papagal cu pseudonimul Ionathan X. Uranus, pe 

lîngă alte cîteva zeci de acest fel. 

ÎPS Antonie Plămădeală observa că întîlnirile de la Antim au fost necesare prefigurînd 

intrarea în catacombe36. Pentru participanţi catacombele au echivalat cu închisoarea. 

Simbolul se poate extinde: o catacombă imensă este întreaga viaţă, în care credinciosul este 

                                           
36 Antonie Plămădeală, Rugul Aprins, Sibiu, Editura Mitropoliei Ardealului, 2002, p. 30 
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străin. A păstra vie flacăra interioară constituie o provocare şi totodată o necesitate şi 

pentru orice om din ziua de astăzi, indiferent de situaţia lui, cleric sau mirean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984, par lui-même 
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__Dosar nr. 1984_________________________________________  
 
 
__Subiect: foaie de urmărire  ______________________________ 
 
__Nume : Drǎghici Elena Cristina __________________________ 
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__Nume de cod: balenaelena ______________________________ 
 
__Sex: feminin ___________________________________________ 
 
__Data naşterii: 22.01.1985, cu un an înainte de 1984 __________ 
 
__Înǎlţime: 1,68 __________________________________________ 
 
__Greutate: 50 ___________________________________________ 
 
__Pǎr: şaten ______________________________________________ 
 
__Ochi: verzi ____________________________________________ 
 
__Semne particulare: cenzurat _____________________________ 
 
__Prieten: cenzurat _______________________________________ 
 
__Educaţia: 4-6 ani – Şoim al patriei la o grǎdiniţǎ de stat 
           6-14 ani – elevǎ a unei şcoli de cartier 
           14-18 ani – elevǎ a prestigioasei Şcoli Centrale 
           18-22 ani – studentǎ a Facultǎţii de Litere din cadrul UB _ 
 
Ocupaţii: 
            fotograf al revistei aLtitudini 
            colaborator permanent la Noua literaturǎ  
 
__Preocupǎri: 
              punk şi cyberpunk 
              peşti exotici  
              noua literaturǎ 
              excursii în staţiuni precum : Pucioasa,Bǎile Olǎneşti/ Cǎciulata/ Herculane/ Felix, 
Eforie  Nord, Costineşti-sat_________________________ 

 

 

 

 

Ana, Ruxandra: s-a născut în 1984, Braşov, România. A făcut Colegiul Naţional 

„Andrei Şaguna”. În prezent este studentă la Facultatea de Litere a Universităţii din 

Bucureşti. A fost redactor la revista facultăţii, Eliterebelle, şi colaborează cu articole la 

Observator cultural unde a fost PR. La Noua Literatură colaborează cu articole la rubrica 

"Raster Art". 
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Boureanu, Bogdan: s-a născut în 1984, în Piatra Neamţ, România. A făcut Liceul 

Teoretic „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ. În prezent este student în anul IV al Facultăţii 

de Litere a Univesrităţii din Bucureşti. A participat la proiectul colectiv Rubik, coordonat de 

Simona Popescu. A colaborat cu articole la revista Noua Literatură la rubrica "Impas 

Narativ".  

 

Carciga, Dragoş: născut la data de 13 septembrie cu doi ani înainte de 1984, 

absolvent al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Bucureşti, al Facultăţii de Istorie din 

Bucureşti, al unui master în Istorie Contemporană Românească în cadrul aceleiaşi Facultăţi, 

cu o temă legată de istoria interbelică a bisericii noastre naţionale. În prezent doctorand al 

aceleiaşi Facultăţi, lucrînd la o temă legată de implicarea bisericii, în perioada dintre cele 

două războaie mondiale, la realizarea de proiecte sociale. Articole publicate sau în curs de 

publicare în Magazin istoric, Historia, Memoria – revista gîndirii arestate şi Aldine, un 

supliment cultural al ziarului România Liberă. A susţinut comunicări legate de rezistenţa 

anticomunistă din munţi şi de fenomenul de la Piteşti în cadrul unor simpozioane 

internaţionale desfăşurate la Făgăraş, în februarie 2006, şi la Piteşti, în octombrie 2007. 

 

Chiriţoiu, Ana: s-a născut în 1984 în Craiova, Romania. A debutat cu eseu în revista 

şcolii „Petrache Poenaru”. A făcut apoi Colegiul „Fraţii Buzeşti”, supra-numit „Bastilia”, a 

colaborat şi la revista colegiului cu eseuri. În acelaşi timp a luat Premiul II la Olimpiada 

Naţională la Literatura Română. A devenit redactor la revista Facultăţii de Litere, Betonuri, 

apoi la Eliterebelle. Colaborează cu articole la revista aLtitudini şi este editor la Noua 

literatură. A participat la proiectul colectiv Rubik coordonat de Simona Popescu. În vara lui 

2006 a prezentat o lucrare, Utopie şi distopie în comunismul românesc, la Cultural Analysis 

Summer Academy, în Amsterdam. 

 

David, Emilia Georgiana: s-a născut în 1984 la Urziceni, România. A debutat cu 

poezie în revista Tribuna Ialomiţei literar artistică, cu eseu în revista Magazin de Urziceni. A 

publicat proză şi poezie în revista Helvis şi în alte reviste locale. A absolvit Facultatea de 

Litere a Universităţii din Bucureşti.  
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Deaconu, Monica (Vasileanu): copil de asfalt, născut pe 26 decembrie 1984 în 

Bucureşti, cu un procent important de sînge oltenesc. În 2003 termină capitalistul Colegiu 

Naţional „Ion Luca Caragiale”, unde începe o poveste de dragoste cu limba latină. Urmează 

cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti la secţia Română-Latină. Aici 

descoperă multele şi fermecătoarele ştiinţe ale limbii şi extazul în faţa unei legi fonetice. 

Latina rămîne principala formatoare de caracter şi intelect. Deprinde astfel tehnica ne-

redescoperirii roţii. Cititor neprofesionist de literatură, are sentimente frumoase faţă de 

literatura asiatică, în special japoneză. Nu de multă vreme a devenit fan al foneticii istorice şi 

al sintaxei. Apariţii nesemnificative în revistele vremii. Prezentele rînduri despre Rugul 

Aprins sînt rezultatul indirect şi îndepărtat al propriilor încercări de a înţelege ce caută pe 

lumea asta. 

 

Dragomir, Gruia: s-a născut în 1984, Bucureşti, România. A făcut Colegiul Naţional 

„Gheorghe Lazăr”. În prezent este student la Facultatea de Litere a Universităţii din 

Bucureşti. A fost redactor la revista facultăţii, Betonuri, iar la Eliterebelle a fost logo-

designer. În aLtitudini ţine rubrica "Dr. Donzo". Este editor la revista Noua literatură şi ţine 

rubrica "American Reader" de la pagina 19. A participat la proiectul colectiv Rubik, 

coordonat de Simona Popescu. A mai publicat articole în cotidinaul Ziua şi pe site-ul 

Metropotam. 

 

Drăgoescu, Oana-Raluca: s-a născut un an de la 1984, în Roşiorii de Vede, judeţul 

Teleorman. A absolvit Colegiul Naţional "Anastasescu" din acelaşi oraş, iar de curînd 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. 

 

Mocanu, Igor: s-a născut în 1984 în Tartaul, judeţul Cahul, Republica Moldova. În 

prezent este student la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, în semestrul de 

graţie. A fost redactor la revista facultăţii, Eliterebelle, şi editor la Noua literatură. A 

debutat cu proză în Mozaicul. A participat la proiectul colectiv Rubik, coordonat de Simona 

Popescu. Colaborează cu articole la revistele Observator cultural, Contrafort, aLtitudini, 

Dilema veche, Tiuk!, Pana mea, re:PUBLIK şi la Radio România Cultural. 
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Năstase, Răzvan Mihai: s-a născut în 1984, în Pucioasa, judeţul Dîmboviţa, România. 

A debutat în revista constănţeană Agora cu poezie. Este inclus în două antologii, cu proză în 

Adagio marin (2000), cu poezie în volumul 9 poeţi (2002), pentru care a luat premiul pentru 

debut al Tîrgului de carte „Ovidius”. În 2004 îi apare volumul de poezii Joc şi aşteptare la 

Editura Metafora din Constanţa. A fost redactor la Eliterebelle, scrie cronică de întîmpinare 

la România Literară, este colaborator la revista Noua Literatură şi ţine rubrica „Cronica 

traducerilor” în revista Contrafort.  

 

Pena, Cătălin: m-am născut în 1984. Toţi ne exprimăm. Mulţi înţelegem. Unii scriem. 

E, poate, uşor să te cerţi cu cuvintele. Nimic nu este mai greu însă decît să-ţi judeci scrisul. 

Renunţ la ideea de a mă expune ca pe un produs. „Cetitorii” vor arunca piatra criticii sau vor 

zîmbi complice la rîndurile tipărite. Articolul propus dezvăluie un student în an terminal, al 

Facultăţii de Litere bucureştene, conştient de importanţa istoriei şi a momentelor ei critice. 

Memoria şi-a făcut bine datoria, a captat, inocent, şi vrea să mărturisească. Nu sînt (nici pe 

departe) un cunoscător al adevărului, cred doar în puterea trăirilor îmbrăcate în cuvinte. 

 

Ovidiu Pop: nascut cu doi ani înainte de 1984. Data naşterii: cînd matelotul de veghe 

cocoţat pe catargul caravelei Pinta întrezăreşte ţărmurile insulei Guanahani şi strigă 

„Pămînt!”; cînd în sufrageria părinţilor mei se mânca tort cu banane şi frişcă. Locul naşterii: 

maternitatea Gherla, 2 km distanţă de celebrul penitenciar. Realizări profesionale: locul trei 

la Concursul „Desene pe asfalt”, faza pe oraş, cîteva Olimpiade în diferite faze, Bachelor în 

Ştiinţe Politice la SNSPA Bucureşti, actualmente Master în Ştiinţe Politice la Institut für 

Politikwissenschaft, Viena. Realizări personale: stagiul militar nesatisfăcut. 

 

Predescu, Matei: sînt născut în ziua de 11 iunie, cu un an înainte de 1984, la ora 8 

dimineaţa în spitalul judeţean din Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, evident România. Am fost 

opt ani elev al Şcolii Nr. 12 şi apoi încă patru ani elev al Liceului Teoretic „Calistrat Hogaş”, 

ambele din Piatra Neamţ. A absolvit în 2007 Facultatea de Filosofie, secţia „Filosofia 

Culturii”, în cadrul Universităţii Bucureşti. 

 

Stana, Raluca Ioana: se făcea cam cu un an înainte de 1984 să mă nasc eu, în 

preafrumoasa capitală a României, spre neşansa mea. (Se prea poate ca mulţi să mă 
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bodogănească pentru această lipsă de mîndrie de a fi bucureşteancă, dar trecem peste). Şi 

uite că, în gloriosul an 2007, am fost o studentă europeană, mai nou, la prestigioasa 

Facultate de Litere, în anul IV. O faină senzaţie mă încearcă la gîndul că am scăpat din 

această instituţie esenţialmente comunistă, putînd să zburd nestingherită, cît mai repede 

afară din România. De vă interesează şi al meu nume, aflaţi că este Raluca Ioana Stana 

(exagerat de mioritic, nu? ). Toată stima şi respectul, onorabili cititori! 

 

Trok, H.R. Wim: m-am născut cu doi ani înainte de 1984, în Amsterdam, Olanda. 

Lucrez iarna într-o sală de sport şi vara la o piscină. Din cauză că nu vreau să lucrez acolo 

toată viaţa, am început facultatea în 2003. Am început cu limba şi cultura spaniolă şi 

românească, dar acum nu fac decît masterat de limbă şi cultură românească la universitatea 

din Amsterdam. În 2006 am studiat un semestru în Bucureşti. Am stat 7 luni în Berceni şi 

vara am făcut o călătorie cu bicicleta prin ţară. De la drumul Transfăgărăşean pînă în 

Maramureş; am observat că România este o ţară extraordinar de frumoasă. În august sper 

să termin facultatea cu o dizertaţie despre Transnistria. 

 

 

 

 

 

 

Introduction. Last Generation of Romanian Communism. Communism under 

student lenses.  

 

1984. Last generation of Romanian communism is a collective volume of cultural 

studies and biographical papers put together by students with the Faculty of Letters, along 

with foreign Erasmus students and students with other faculties of the University of 

Bucharest. Most of the authors, final year students and future Master’s Degree students of 

Bucharest Letters and Philosophy, are already notorious names in local cultural journalism, 

as editors, columnists, regular contributors or P.R. coordinators of highly regarded national 

impact magazines, such as România literară, Observator cultural, Contrafort, aLtitudini or 
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Noua literatură. Other contributors to the book are foreign students, fluent in Romanian, 

interested in expressing their opinions on a phenomenon which they did not experience 

directly, however with political and cultural rebounding effects that they felt either in 

transition Romania, or in other Southeast European geographical areas. Open and flexible, 

the expertise field of the authors ranges from lines such as literature, philosophy and 

political science and includes various areas of academic interest: literary criticism, cultural 

history, literary theory and political studies.  

The idea of compiling the book 1984. Last generation of Romanian communism, the 

title making reference to both Orwell’s dystopia and the birth year of most of the authors, 

was the result of the exceptional interest that students took in an optional course held with 

the Bucharest Faculty of Letters: Communist Literature and Ideology. Attending the lecture 

in great numbers (over 150 participants, coming from 7 different faculties: Letters, Foreign 

Languages, History, Philosophy, Orthodox Theology, Catholic Theology, Baptist Theology), 

students invited me to find an convenient formula for them to be able to express their own 

argued opinions on Romanian communism, beyond the pedagogical constraints of the 

course. And the project “1984” cropped up, a cultural studies book bringing together 

applied academic research, on topics of literary interest and free essay writing, on topics of 

anthropologic or biographical interest. 1984… is therefore a book conceived by students and 

accomplished by them, skilfully and methodically, on several voices and focuses of critical 

analysis.  

The volume is structured on three sections, focusing first on Biographical Analysis, 

then on Literary Criticism and eventually on Arts, education, society and religion analysis. 

All three sections endeavour to acquaint the public, in particular academic public, to whom 

1984… is dedicated, with the standpoint of the “last generation of Romanian communism” 

on the main episode that scarred the political and cultural history of 1944-1989 Romania. 

Authors’ tone, the critical connection to the studied object, the analysis methods deployed 

are different case-by-case and from a section to the other.  

The biographic section recycles personal or family recollections on tonalities raging 

from irony, make believe nostalgia, or simply “anger” (with reference to the existential 

anger featured by older writers in Angry Young Men Group). Preserved by the child’s 

memory or by the parental one, recollections turn into the main reality filter that the 
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authors in the volume place between teen aspirations and deprivations of the communist 

world. Pineapple compote, “ladybirds” at Moghioros Square or football matches of the 

World Championship, seen on pirate aerials on the neighbouring Bulgarian TV stations, grow 

into essential support of the Freudian magical thinking, vital means of  emotional reload 

for the 5 year old, overtaken by toughest period of Ceaucescu’s communism. Half comical, 

half tragic, childhood tall tales grow in close balance with the lucid sense of observation 

assessing them, exercised from adult perspectives. At times, communist habits go beyond 

the border set by year 1989, and the biographical analysis undertaken by the authors waver  

from the Ceausist past towards a transition present, trailing on the  traumas that the system 

passed onto the post-Decembrist adult world. In both cases, “generation 1984” stays the 

last “border” generation, caught between two political systems, two economic evolutions, 

two antipodal and conflicting cultural mindsets. 

The literary criticism part in the volume aims to clarify the Romanian’s writer 

accommodation mechanisms to the political contract of cultural and professional utility put 

forward by the communist authorities. Ethical compromises, aesthetical protection 

individual patterns (mainly, allusion stylistics and literary parables), ideological readjustment 

or strategies to place biography and work within the framework of the political (official) 

canon are the major cultural targets the analysis focuses on. Thoroughly and levelly 

supported by critical, historical and theoretical argumentation, case studies on writers such 

as Tudor Arghezi, Alexandru Ivasiuc, Constantin Ţoiu or Ion Druţă go beyond the border of 

Romanian communist, displaying a coherent sight of the universal way in which a 

totalitarian ideology main harmfully influence a writer’s career.  

The final section, art, education, society and religion analysis attempts to trace 

certain interdisciplinary and multicultural perspectives, pointing out the rebounding effects 

of communist ideology on certain areas that were seemingly protected of political 

contamination trend: religion, photography, school education. Political example of former 

Czechoslovakia, photographical memory recovery of destroying the past during the “golden 

age”, didactical sideslips of the Stalinist Romanian education, or spiritual resistance of the 

Burning Pyre (Rugul Aprins) movement, under conditions of maximum communist abuses 

are only few of the topics of analytic interest on which the authors in the volume focus.  

Drawn up as a cultural studies volume, open to any academic debates (and not only), 
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1984. Last generation of Romanian communism may also be regarded as a useful didactic 

support for students various specialised faculties, interested in the political and cultural 

history between 1944 and 1989. The scientific value of the book is consolidated by the 

documentary one (the so called valeur de temoignage, according to literary theory 

terminology), and the author slips at the end of the book, playful in various display styles 

and strategies, from mimicking communist CVs, to displays of an antiestablishment attitude, 

strengthen the bio-bibliographical view if a generation stating outright and competently its 

point of view on Romanian communism.  

 
Ion MANOLESCU 
 

translation Sanda Watt 
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