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O circulaţie defectuoasã a cãrţilor face ca acest roman, Alesul, al lui I. Neşu, sã ajungã la mine cu o 
întârziere de trei ani. Nu e, probabil, singura nedreptate pentru creator. Titlul pare, în acest context, o  
ironie amarã – Alesul. Romanul s-a ales pe cãi neştiute şi neîntortocheate pânã a ajuns în mâinile mele ca 
cititor.

Îl cunosc pe I. Neşu din romanul anterior – Naturã moartã cu statuie – ca pe un prozator de forţã, 
cu propensiune cãtre simbolic şi parabolic. Experienţa româneascã a sec. al XX-lea şi-a pus amprenta 
asupra scrisului sãu. Ca prozator, I.  Neşu este, deopotrivã, un  constructor,  preferând formule narative 
clasice, şi un imaginativ, reunind în spaţiul epicii sale dimensiuni ale realismului fantastic şi magic.

Problema  alegerii pune în discuţie o obsesie a omenirii care a preocupat dintotdeauna – liberal  
arbitru. În mod paradoxal, ceea ce pare în ordine divinã un har poate fi, în ordine terestrã, omeneascã , un  
blestem. Scriitorul îşi menţiune naraţia la limita  dintre grav şi ironic, povestind pe muchie de cuţit istoria  
unui om obişnuit,  un fel  de Manole sui-generis,  care,  în urma unui vis premonitoriu,  vrea sã scimbe 
lumea,  schimbându-se,  pe  parcurs,  pe  sine.  Se  crede  Burebista  şi,  pentru  a  semãna  cu  modelul  sãu 
ancestral, îşi lasã barbã şi propovãduieşte, ca pe o nouã religie, necesitatea stârpirii tuturor viilor.

Istoria (micã) a unui individ banal, iniţial fãrã conştiinţa spiritualitãţii, se profileazã pe fundalul 
marii istorii, o imagine în etape a istoriei româneşti în sec. al XX-lea, de la obsedantul deceniu pânã în 
contemporaneitate. Acelaşi obsedant deceniu care a adus în satul românesc schimbãri pe care oamenii le-
au respins iniţial, aşa cum îl resping pe noul Serafim – Burebista, dar pe care îl vor accepta în cele din 
urmã, reţine naraţia  într-o împletire  a realului cu un fabulous mitizat.  Desfiinţarea viilor,  începutã de  
Serafim dupã un vis premonitoriu, va fi acceptatã, astfel, din cu totul alte scopuri, intrând şi în politica  
agricolã a noii puteri. E un exemplu dintre multele în care planuri abia perceptibile fuzioneazã, focalizate 
într-o viziune epicã unitarã care le oferã o semnificaţie.

Relaţia dintre om şi putere, dintre om şi istorie e dublatã de relaţia subiacentã şi difuzã dintre om şi 
destin, dintre om şi ordinea universal. Romanul dezvoltã o asemenea reţea semnificativã de simboluri 
prinse într-o pastã realistã în tuşe uneori disparate, dar ferme. Tehnica instantaneelor, a flash-back-ului 
tinde sã creeze imaginea vieţii  într-un sat românesc pe parcursul  unei  istorii  convulsionate.  Prezentul 
copleşit de istoria confuzã a momentului  comunicã discret,  dar sigur cu trecutul.  În  plan oniric,  mari 
revelaţii dezvãluie continuitatea în spiritualitate prelungitã în personalitãţi şi caractere. Descoperind cã 
stau  pe  o  veche  aşezare  dacicã,  oamenii  îşi  descoperã  rãdãcinile  şi,  descoperindu-şi  rãdãcinile,  se 
descoperã pe ei înşişi în ceea ce au etern, durabil şi sacru. Ca-n structuralismul modern, totul e un sistem 
de sisteme, nimic nu se poate produce undeva fãrã a influenţa, într-un fel sau altul, în alt punct. Actele 
omului au o filosofie a lor, o motivaţie care în jocul dintre aparenţã şi esenţã poate scãpa. Sensul existã,  
însã şi el se reveleazã în mici întâmplãri, aparent nesemnificative.

Registrul  narativ  evidenţiazã epicul  dublu,  ceea  ce  conferã  prozei  veleitãţi  iniţiatice.  În  planul 
realist, urmãrim povestea,  istoria unor oameni într-un anume timp cu precise determinãri socio-politice; 
într-un altul, fantezist-ironic, istoria este reinterpretatã eliminând decalajele. Astfel, e posibil ca un copil 
cu talent liric sã fie însuşi urmaşul lui Ovidiu. E o poveste la limita imposibilului din punct de vedere  
logic, dar motivate din punct de vedere imaginativ.

Atmosfera  romanului  rãmâne  tot  timpul  nefireascã,  bizarã;  ţãrani  cu  un  aer  de  intelectualitate 
rafinatã, cunoscãtori ai unor mari taine ale istoriei, autori ai unor teorii foarte asemãnãtoare cu cele ale  
dacologiei recente, limbajul oarecum sofisticat, amestecarea timpurilor prin translaţia de la anii cincizeci 
cãtre  contemporaneitate.  Între  limbajul  arheologului  Ion  Gherasim  şi  cel  al  ţãranilor  nu  este  nicio 
diferenţã,  în  sensul  cã  sãtenii  mânuiesc  un  limbaj  nuanţat,  neologic,  intelectualizat.  Acest  fapt  dã  o 



impresie de inadecvare între atmosfera creatã şi registrul lingvistic, ca-n cazul limbajului excesiv neologic  
şi  filosofic  folosit  de  poetul-copil  Petricã  Dinu  Andreescu.  Impresia  de  inadecvare  este  infirmatã  de 
modul în care sãtenii recepteazã poezia, sensurile şi semnificaţiile revelându-se fãrã dificultate.

Modul în care vorbesc personajele e semnificativ pentru un anume ezoterism. Aparent, personajele  
sunt nişte ţãrani cu posibilitãţi reduse, la nivel lingvistic, de a vehicula abstracţiunile. În esenţã, datã fiind  
complexitatea şi, mai ales, capacitatea extraordinarã de a trece dincolo de coaja cuvântului, aceşti ţãrani  
sunt nişte iniţiaţi a cãror legãturã cu pãmântul, cu trecutul, nu a încetat niciodatã. De aceea, nu surprinde 
modul în care un ţãran precum Serafim ajunge, miraculous, sã mânuiascã informaţii şi abstracţiuni care-l  
duc dincolo de condiţia lui aparentã de ţãran la aceea de universitar de renume mondial invitat sã ţinã  
conferinţe în faţa unor elite ale mapamondului. Nici ceilalţi sãteni nu sunt surprinşi de performanţele lui 
incredibile. Ei acceptã acest miracol, iar admiraţia lor echivaleazã cu acceptarea spiritualitãţii. Regãsim  
aici ideea-credinţã a puterii cuvântului de a schimba nu numai oamenii, dar şi lumea.

O anume mefienţã persistã mereu. Personajele, mai ales Serafim, nu sunt suficient motivate epic. 
Evoluţia  spiritualã  a  lui  Serafim rãmâne,  totuşi,  neconvingãtoare  epic.  Personajul  nu  evolueazã,  nici 
involueazã. Rãmâne, de la început pânã la sfârşit, acelaşi. El e, aşadar, un iniţiat.

Amestecul bizar de real  şi fabulos,  de science-fiction, are ca rezultat un aer de ironie bonomã, 
lejerã, dublatã de un anume halo ezoteric. Serafim, iniţiatul, nu surprinde prin evoluţia lui pe nimeni.  
Comunitatea e  alcãtuitã  din oameni capabili  sã  perceapã  sensurile  reale,  esenţiale.  Realitatea este  un 
miracol continuu. Faptul cã unii îşi fac o arcã – reluare  in realia a unui mit creştin, are o rezonanţã  in 
transcedentalia. Aceastã comunitate cu atâtea deschideri spre transcendent face eforturi sã se acomodeze 
în real. Trecerile sunt atât de fireşti, încât sunt sesizabile.  Limbajul  pare,  de aceea,  acelaşi  la toţi, nu 
individual, ci uniformizat.

Viziunea este miticã. Satul Dropia este un axis mundi, concentrând în juru-i energiile universului. 
Miturile sunt tratate realist-ironic. Dropia este o Atlantidã neobişnuitã. Dar scufundarea ei nu-i surprinde 
pe oamenii care şi-au fãcut din timp arce. Mitul potopului nu are conotaţii tragic. Arca lui Noe devine  
acum Arca lui Nae.

În  acest  univers  constituit  din  mici  şi  semnificative  flash-uri,  când  serios-meticuloase,  când 
şugubãţ-maliţioase, se desprinde aventura ca evoluţie picarescã a lui Serafim, alesul, erou care evolueazã 
nu ca personajul romanelor spaniole într-un spaţiu cu contururi reale, ci într-unul interior, spiritualizat, de 
la condiţia de tãran la aceea de intelectual, apoi la aceea de iluminat şi apoi de vizionar. Premisa se aflã în  
ideea cã între ţãran şi  filosof diferenţa e de nuanţã,  nu de profunzime. Aceasta poate sã disparã prin 
exerciţiul discursului intelectual, al plãcerii meditaţiei.

În  acest  univers  existã  toate  personajele  prototip  specifice  unei  comunitãţi  arhaice  :  poetul, 
creatorul  Petricã  Dinu  Andreescu,  iluminatul,  alesul Serafim  (singurul  care  nu  are  decât  prenume), 
preotul, vizionarul, arheologul Ion Gherasim, femeia cu har profesoara Ana Maria Pop, agricultorul, om 
al pãmântului, preşedintele care este şi conducãtorul pragmatic, Serafim fiind teoreticianul. La acestea s-
ar  adãuga mitul  potopului,  ca şi  mitul  christic  prin cântecul  symbolic  din final  al  cocoşilor.  Numele  
personajelor cu sonoritãţi caudate ca-n proza lui Zaharia Stancu reţine proza într-un spaţiu real, deschis 
experienţelor spirituale : Pavel Ciupitu, Bunicã alde Coace Boabe, Ilie Cotobeş, Stancu Chivu, Ion Chima, 
Oane alde lui Târâş , Mistirica, Zina lui Mogoşilã etc.

Scriitorul  creeazã o lume imaginarã situatã într-un topos imaginar,  cu atributele aspaţialitãţii  şi 
atemporalitãţii, în ciuda unor precizãri geografice. E un spaţiu în care trecerile dintr-un univers în altul se 
fac firesc, ca într-un ritual care conferã caracter de mit prin repetabilitate unor situaţii existenţiale prin  
care viaţa se poate valoriza.



Ioan Neşu – un Marin Preda în Postdecembrism

Ion Rotaru
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Mai mult din întâmplare, la mijloc fiind o cunoştinţã comunã, am descoperit de curând, pe la finele 
lui aprilie current (scriu aceste pagini în mai, 2004), un nou Marin Preda, pe Ioan Neşu, de profesie inginer 
silvicultor, rezidând în Slobozia ialomiţeanã,  un teleormãnean şi el la origini,  nãscut în satul Salcia al lui  
Zaharia Stancu. Mã grãbesc sã adaug : un nou şi un alt Marin Preda, neapãrat cel din Moromeţii I si II, parţial 
şi cel din  Delirul, ca şi din  Viaţa ca o pradã. Un Marin Preda … “aşteptat” , parcã, al zilelor noastre de 
dincolo de pragul anului 2000, perfect cunoscãtor al vieţii rurale din Câmpia Dunãrii, al psihologiei ţãranului 
din distruşii ani ai colectivizãrii comuniste (Un pumn de iarbã). Am zis “distruşii” pentru cã în aceastã primã 
parte a autorului se vede limpede de tot ceea ce Marin Preda n-a apucat sã vadã sau, dacã a apucat, n-a avut … 
“voie” sã spunã, de la chiar “autocenzura” fatalã a vremii în care a trait. Ar fi spus-o categoric, mai bine decât  
Neşu, dacã între volumul de nuvele  Întâlnirea din pãmânturi (1948, poate chiar şi schiţa  Pârlitu, cu care 
debuta în  Timpul,  1942) şi romanul  Cel mai iubit dintre pãmânteni (1980, apãrut  în anul morţii  marelui 
prozator), creatorul capodoperei Moromeţii ar fi beneficiat de absoluta libertate a cuvântului. Iatã deci un caz 
(Marin Preda – Neşu) tipic al influenţei împrejurãrilor istorice faţã de creaţia artisticã. Marea inteligenţã şi,  
neapãrat, talentul înãscut, cel puţin tot atât de mare, au fãcut ca noul prozator sã nu sarã nicidecum peste cal,  
profitând de libertatea exprimãrii. Dimpotrivã, avem destule semne ale respectãrii adevãrului cu cea mai mare 
stricteţe, de unde decurge necesarmente… frumosul, atracţia irezistibilã de a nu lãsa cartea din mânã , de la 
început pânã la ultima paginã, cum, vai, se întâmpã cu atâtea tipãrituri care ne asalteazã zi de zi. Ţãranii lui  
Neşu, teleormãneni şi ei, cu pãmânturile şi vitele luate la colectiv, n-o duc chiar ca într-un  alt iad (cel al 
comunismului) faţã de celãlalt iad, anterior, al capitalismului interbelic, cum s-ar putea trage concluzia citind 
Desculţul lui Zaharia Stancu, alãturi, sã zicem, de …  Pâine albã de Dumitru Mircea şi multe alte cãrţi greţos 
proletcultist-oportuniste, poezii, pise de teatru etc. Dimpotrivã, fraţii Florea (Gheorghe, Marin şi Ilie) şi mulţi  
alţii  şi-au sporit,  în chip anume, nivelul de trai,  odatã cu modul de a vorbi şi  de a comenta,  asemeni lui  
Moromete, evenimentele politice. Au luminã electricã, beneficiazã de … butelii de aragaz, îşi trimit copiii la 
şcoli de tehnicieni, de ingineri, de doctori, ei înşişi frecventeazã oraşul (Turnu-Mãgurele, înţelegem) ca … 
“navetişti”, unii chiar pãrãsindu-şi casele din sat şi gãsind diferite tertipuri de a se transforma în orãşeni, de 
bine de rãu. Pãmântul îl lucreazã mai mult femeile şi bãtrânii, pe apucate, pândind numai realizarea de …  
“procente”  în catastiful  şefului  de tarla.  Bãrbaţii?  Trag chiulul,  stau la taclale  şi  beau  în neştire  ţuicã de  
tescovinã. Toatã lumea … furã (de pe tarlale, fireşte) tot ce se poate, grâu, porumb, legume, iarbã şi coceni  
pentru animale. Furã în proporţie de masã, cu ştirea şi îngãduinţa autoritãţilor, care, subînţelegem, furã şi ele  
cât pot. Citind Un pumn de iarbã şi asistând la hoţiile de azi, îţi vine în minte strãvechea “basnã”, consemnatã 
nu se ştie bine dupã ce sursã în cronica lui Ureche, strecuratã de Simion Dascãlul, copistul, cum cã românii s-
ar trage din hoţii de la Roma, aduşi pe aceste meleaguri de Traian împãratul … Impresia ţi se întãreşte cu atât  
mai mult cu cât citeşti presa româneascã din chiar acest moment. Nici informaţiile istorice pe care le afli 
referitor la mai toatã istoria românilor nu desmint o asemenea … impresie. În România s-a furat totdeauna şi  
continuã sã se fure, din ce în ce mai temeinic. Încât, asemeni lui Dimitrie Cantemir, te miri cum de ne mai  
hrãneşte pãmântul ţãrii,  aşa nemuncit cum e. Şi chiar aici, în  Un pumn de iarbã al lui Neşu, descoperim 
racilele mizeriilor polictice ale epocii interbelice,  ca şi mizeriile politice ale postcomunismului de astãzi :  
tendinţa “americanã!” a îmbogãţirii fãrã muncã, aşa cum o spusese Eminescu, fudulia, fãloşenia bogãtaşilor, 
fuga peste hotare în speranţa unei vieţi mai fericite, prin fericire înţelegându-se bogãţia materialã şi atâta tot. 
Oricum, “dispariţia” diferenţei dintre sat şi oraş, dintre munca manualã şi cea intelectualã, dintre muncitori şi  
ţãrani etc. a început în … comunism. Şi ca într-un bluestem, continua şi astãzi, efectele fiind exact contrarii : 
prãpastia dintre toate aceste entitãţi, efect al unei instabilitãţi sociale secular, poate chiar … milenare. Şcoala? 
Simplu mijloc de parvenire pe scara socialã, tot spre îmbunãtãţirea blestematã a propãşirii materiale. Biserica?  
Iatã, acum pare a se fi stins, şi din acest punct de vedere, “idealul” comunist! În ciuda unei anumite aparenţe,  
discotecile  sunt infinit  mai frecventate decât  lãcaşurile de rugãciune,  decât  şcolile de orice grad,  de unde 
bãstãmãţiile : beţia, crimele oribile, violurile, hoţia generalizatã, de jos de tot pânã sus de tot.



Ceea ce ar fi fãcut Marin Preda, dacã trãia pânã în zilele noastre (ar fi avut acum 82 de ani), a 
încercat  sã  facã,  cu  destul  success,  Ioan  Neşu  în  Naturã moartã  cu  statuie,  biografia  verosimilã  a  unui 
miliardar,  a unui arhimiliardar (în lei, în dolari, în euro etc.), a unui obsedat în a poseda vile somptuoase  
(palate, castele, de se poate), maşini ultraluxoase, amate – curve de mare lux, immense terenuri de vânãtoare  
unde parvenitul sã-şi poatã invita “amicii” de vânãtoare, nu în alt scop decât acela de a pune la cale tot alte şi  
alte “tunuri” financiare uriaşe. Inginerul Dinu Andreescu, protagonistul romanului, s-a ridicat din clasa cea 
mai de jos, din ţãrãnime, fireşte (suntem fãcuţi  sã-I cunoaştem mama, bãtrâna ţãrancã trãitoare într-un sat  
prãpãdit, aşa cum apucase din neam în neam, pe care fiul, sentimental în felul sãu, o viziteazã din când în  
când, chiar gustând din poşirca ţuicii şi vinului rãsuflat ţãrãnesc, nu din altã pricinã decât aceea de a savura … 
înãlţimea la care parvenise).  Prin … inteligenţã,  suntem invitaţi sã bãgãm de seamã, un destul de suspect  
mijloc,  totuşi,  de  care  face  mare  caz.  În   …  “afaceri”  (blestemat  cuvânt)  trebuie  sã  prinzi  foarte  bine 
momentul (sã fii … informat perfect) când dai loviturile. Primele milioane sunt mai greu, uneori foarte greu 
de acumulat, celelate vin de la sine, “te cautã ele pe tine”, vorba unor Sachelariu sau Becali etc. etc., cãci 
avem acum arhimiliardari  cu  nemiluita.  Stângãciile  nu-i  lipsesc  lui  Ioan  Neşu  în  creionarea  caracterului  
personajului  principal  (vreau  sã  spun cã  nu  cunoaşte  bine  chipul  de-a  vieţui  al  unui  miliardar,  aşa  cum 
cunoaşte viaţa ruralã a sãracilor). Luându-şi o amantã, de lux crede el, îşi alege o vagã … poetesã, pe care o 
“lanseazã” ca atare, cu mulţii lui bani, femeia trãdându-l în chipul cel mai vulgar : îngurluindu-se cu propriul 
lui fiu, Bogdan, cu care urmeazã a se cãsãtori. Eroul însã nu disperã, îşi gãseşte o a alta, o … arhitectã, deci tot 
o … artistã de  valoare, vorbã sã fie. De soţie, Cornelia, se desparte “boiereşte”,  probabil oferindu-i bani 
destui. Însã femeia face un gest … poporanist şi … idilic greu de crezut : devine profesoarã suplinitoare în 
satul ei natal.  Bine sunt regizate nenorocirile  care se abat  asupra lui  Dinu (neexploatate pânã la capãt  de 
romancier) : un medic îl avertizeazã cã stã prost cu ficatul, fiul cel mai mic comite un accident automobilistic  
grav etc. etc.

Foarte bine pusã în paginã este “grandioasa” partidã de vânãtoare pe care marele bogãtaş o pune la cale 
pe vastul sãu teren, special amenajat pe câteva sute, dacã nu mii de hectare de pãduri şi arboret,  invitând 
mãrimile zilei, nu în alt scop decât acela al punerii la cale a altor şi altor “afaceri” ; poate chiar perspective  
unui scaun de senator sau chiar de ministru. Ţopenia cea mai tipicã a secolului, afecţionarea maniei vânãtorii,  
contractatã de la Ceauşescu şi de la alţi atâta ca el, este la largul ei : arme şi echipamente de lux, mijloace de  
locomoţie ultramoderne, “bãtãuşi” bine instruiţi sã aducã vânatul în gura ţevii, logisticã spectaculoasã, cele 
mai fine bãuturi, icre negre şi icre de Manciuria, vinuri exotice şi, de ce nu? “fetiţe” alese pe sprânceanã de un 
Gogu Cãpãţânã, pentru distracţia mârlãnimii dupã terminarea partidei.

Trecând peste “romanul” Privire clandestinã , uşor afectat de un tezism cam forţat (ni se propune un tip 
de inginer “bun”, foarte bun, expert în meserie şi un caracter inflexibil, faţã-n faţã cu unul foarte “rãu”, un  
corupt  şi  un … coruptibil  pânã  în  pânzele albe),  meritã  sã facem un cât  de scurt  popas asupra  Marelui  
necunoscut, în care, pe urmele unor Fãnuş Neagu, chiar Ştefan Bãnulescu, neapãrat mai vechiul, şi cel mai 
important dintre toţi, Sadoveanu, aflãm marea poezie a bãlţilor Dunãrii şi a oamenilor care trãiesc şi muncesc  
pe malurile Borcei, la Fãcãieni, Topalu, Hârşova, la Capidava, la Cernavodã la un canton silvic, sãpând gropi  
pentru puieţii  scoşi  din pepiniere,  plantând  plopi  şi  sãlcii,  tãind lemne,  pescuind,  înfruntând ploile  grele,  
inundaţiile, noroaiele, viscolele şi gerurile iernilor etc. Aici, tocmai, prozatorul este la largul sãu mai mult ca  
oriunde. Tradiţia şi modernitatea cea mai ineditã prin încã inefabile, spontane, nedefinite procedee narative se 
aflã aici armonios întrunite. Nu altfel decât prin frumuseţea oamenilor, în perfect acord cu frumuseţea naturii,  
a locurilor, totul privit sub speciae eternitatis. Gheorghe A. Gheorghe, misteriosul, “Necunoscutul” este un 
… filosof, un … intellectual dupã toate aparenţele, oricât de greu manifestate. Omul are, asemeni personajelor  
sadoveniene,  o tainã. Din contra, toate celelalte,  Chivici, pãdurarul  şef, Vasile, Victor, Florica,  Steluţa îşi  
aratã inimile în palme, cu toate pãcatele lor, cele de cãpetenie fiind bãutura şi … dragostea, frenezia erotica 
cea de toate zilele a omului simplu. Unii localnici, jandarmul, primarul, care ar fi voit sã se încuscreasã cu  
Chivici, pãdurarul şef, cerându-i de norã pe Steluţa, îl bãnuiesc pe venetic drept un infractor care se ascunde 
de autoritãţi, ceea ce poate fi adevãrat …, “Necunoscutul” este, însã, pe cât de cumsecade şi la locul lui, harnic  
şi devotat muncii cinstite, un … bãrbat fatal, iubit şi de mai vârstnica şi frumoasa Florica, soţia ilegitimã a lui  
Victor,  apoi  şi  de  Stela  –  Steluţa,  fiica  patronului  sãu.  Firea  şi  vârsta  celei  dintâi  ar  fi  trebuit  sã 
precumpeneascã, accentuând într-un chip mai dramatic-omenesc micul conflict erotic. Dar Gheorghe, pregãtit  



sã fugã din acele locuri, spre a nu fi deconspirat  (ceea ce ştia şi Florica sau numai bãnuia),  preferã sã se  
însoţeascã  cu Stela.  Suntem totuşi  departe  de “romantismul” sadovenian şi  fãnuşian.  Personajele,  oameni  
simpi, au un chip de a se comporta şi vorbi cu totul … modern, ca şi ţãranii din Un pum de iarbã. Nici de 
natura şi viaţa semisãlbaticã, rudimentarã, nu se face caz. Ele se presimt din mişcarea şî gândirea oamenilor  
perfect contemporani cu cititorul. Aici stã noutatea lui Ioan Neşu, subtila şi naturala apropiere de cel cãruia i  
se  adreseazã,  analiza  psihologicã  fiind  dedusã  din  gesticã  şi  din  tonurile  vorbirii.  Autorul  utilizeazã  din 
abundenţã dialogurile, adesea încastrate în stilul indirect, cu ghilimele sau/şi fãrã. Des de tot sunt utilizate – ca  
în toate cãrţile lui, mai mult ca oriunde în  Naturã moartã cu statuie – monologurile interioare, altfel spus 
adresarea cãtre sine, prin trecerea verbului predicat de la persoana a III-a la a II-a, alternative, în paragrafe şi 
capitole diferite.

Spre deosebire de prozatorii care îl precedã imediat, inclusiv Marin Preda (ca sã nu mai amintim pe  
supra-abundenţii Zaharia Stancu, D.R. Popescu, Ion Lãncrãnjan, Paun Anghel, Ţoiu, Breban, Buzura etc.), 
Ioan Neşu a înţeles cã vremea romanelor de peste 300 de pagini a trecut, nu prea demult, de vreo 10 – 15 ani  
numai.  Ca atare,  exceptând  Alesul (314 pagini),  cãrţile  lui  nu trec nici  de 200 de pagini.  Aşa se explicã 
abordarea prozei scurte, cu succes în cele mai multe cazuri (16 piese din culegerea intitulatã Zi de toamnã cu 
cal, 142 de pagini) la autorul nostrum, multe dintre ele scrise, bãnuim, înaintea romanelor, pentru exersarea  
condeiului. Nu vin în prelungirea unor Caragiale sau Slavici, prea puţine pe urmele lui Agârbiceanu, Gârleanu,  
Brãtescu-Voineşti  etc,  ci  tot  pe  urmele  lui  Preda,  Fãnuş  Neagu  şi  Sadoveanu,  apropiate  cumva (dar  fãrã 
artificiile naratologice ştiute) de Mircea Nedelciu. Materia este aceeaşi, din lumea ruralã expusã în Un pum de 
iarbã sau în Marele necunoscut, “ţãranii moderni”, dacã le putem spune aşa, familiarizaţi cu oraşul pânã la un 
punct, navetişti, zilieri, veşnici bãutori de ţuicã, de zaibãr şi de bere acrã, cu punctarea câte unei întâmplãri  
ieşitã din comun : Nicu Soare, om cu trecere la femei, se iubise cu Lena, dar Ion Ghebea o luase totuşi de  
nevastã pentru cã avea cal, cãruţã, doi boi de jug şi douãzeci de pogoane. Stãpân acum, dar nu prea, se umplea  
de venin bãgând de seamã cã  nevastã-sa şi  Anica,  soţia  lui  Soare,  şuşoteau  despre  succesele  erotice  ale  
adversarului sãu. Neştiind ce face, band câteva cãni de vin, de sete (era cãldurã mare), luã în mâini un lemn 
greu şi-şi lovi cu ciudã armãsarul, legat de un prun din fundul curţii, crãpându-i ţeasta, omorându-l. I se pãrea  
neastâmpãrat, simţind, poate, apropierea unei iepe. Trecând pe drum şi vãzând scena, Nicu Soare îl întrebã : 
“Ce fãcuşi, bã, îl belişi?” (Zi de toamnã cu cal). Epicul este mult mai dens, mai concentrat în prozele scurte 
ale lu Neşu ( ca în Abia dupã aceea, moş Nicolae muri …), autorul pictând, uneori, în câteva pensulãri iuţi, 
apãsate, ca în tablourile lui Ţuculescu, cadrul în acord cu întâmplãrile, mai curând sumbre, întunecate. Aşa, 
mai cu seamã în cea mai lungã povestire de aici, Viermele din inimã (26 pagini), relatarea unei crime, tot din 
… gelozie şi tot sub influenţa alcoolului. Pe întuneric, la ieşirea din cârciumã, Nicu Grosu îl înjunghie mortal 
pe Gogu Trifu, pe care îl bãnuia, cu dreptate, cã trãieşte cu Florica, nevastã-sa. Pe deasupra, îl mai şi sfida, în 
vãzul chefliilor ocazionali, fãlindu-se cu ditamai smocul de bancnote pe care le arãta lumii. Nu  lipseşte nici  
suspansul :  acuzatul  de asasinat  fu Gheorghe Leaţã care,  împiedicându-se de cadavru  din cauza nopţii,  îi 
scotoceşte buzunarele, mânjindu-se cu sânge din cap pânã-n picioare, spre disperarea nevesti-si, când ajunge  
acasã, beat şi el criţã  …

“Romanul “ Alesul este, cred, un eşec, pe cât de surprinzãtor la un scriitot talentat precum Ioan Neşu,  
pe atât de semnificativ pentru obsesia multor condeieri de a fi câ mai … moderni, cât mai în pas cu streinii  
ultracelebri, cu nord şi sud-americanii, cu posesorii de  Nobel dacã se poate, cu William Faulkner ori, mai 
curând, cu Gabriel Garcia Marquez, cu Jose Cordoso Pires, cu Vargas Llossa etc, cum “ghicim” din postfaţa  
cãrţii. Ce subiect, ce motiv, mai bine zis ce “mit” s-ar preta pentru a noastrã Toamna patriarhului, sã zicem? 
Pãi,  ce altceva  decât  …  Burebista? Cã altceva mai nimerit,  pare-se,  nu avem.  Ba avem, dacã stai  sã te 
gândeşti,  dacã  te  informezi,  dacã  eşti  la  curent  cu  …  tracomania  şi  cu  toatã,  în  general  vorbind, 
protocronistica ce bântuie printre istoricii noştri improvizaţi. Zic improvizaţi pentru cã, din toţi istoricii mari 
pe care îi cunosc (şi îi cunosc destul de bine) niciunul nu s-a hazardat sã afirme cã limba geto-dacilor este  
“mama” limbii latine şi, în consecinţã, mama tuturor limbilor europene sau euro-americane, dacã nu şi euro-
asiatice. Cã geto-dacii (pentru care nu avem decât informaţiile lui Herodot) ar fi fost cândva, cu vreo 7-8 mii  
de ani î.e.n., stãpânii Europei, regii de dinaintea lui Burebista (pozitiv cunoscut numai din anul 90 î. Hr.) şi-ar 
fi  fost  având  capital  în  Danemarca  de  azi  sau  prin  Olanda,  totuna  deci,  lucru  ce  se  poate  deduce  din  
împrejurarea cã în englezã Dutch (daci) înseamnã olandez. Mã rog, unii mai naţionalişti deduc cuvântul dac-



daci (sg-pl) dupã oltenescul “d-aci” (= de aici, cu accentul pe i ). Iatã argumente! Mai mult, din Danemarca 
sau Olanda, doi fraţi … daci, pe nume Angul şi Tudoran, ar fi migrat cândva în Insulele Britanice, de unde 
numele de …  Anglia şi respective numele dinastiei  Tudorilor.  Am întâlnit cercetãtori  care se dau foarte 
probi, afirmând cum cã regii Angliei, Tudorii şi Tudor Vladimirescu al nostrum, o datã cu toţi Tudorii din ţara 
noastrã,  s-ar înrudi. În  fine, din nordul Europei, o datã cu etruscii  (dacã nu cumva e vorba de un acelaşi  
popor),  Dacii  ar  fi  coborât  pânã  în  sudul  Italiei  şi  ar  fi  împrumutat  limba  lor  populaţiei  din  spaţiul 
mediteranean. Nici un om de ştiinţã serios (care cunoaşte istoria imperiului roman, care are cunoştinţã de marii 
latinişti ai Şcolii Ardelene, de marii latinişti de la Bonn, în frunte cu Mayer Lűbcke, pe care se cades sã-I  
studiem în facultãţile de filologie, o datã cu studiile de romanisticã şi românisticã ale unor Al. Philipide, Iorgu  
Iordan, Al. Rosetti, mai înainte pe Ovid Densusianu cu impunãtoarea lui Histoire de la langue romaine) nu 
poate fi  de acord cu aceastã culme a protocronismului nãscut de curând,  în plinã erã  ceauşistã,  poate nu 
întâmplãtor. Ce sã mai spunem despre descoperirea tãbliţelor de la Tãrtãria (care au ajuns sã fie chiar cântate 
în versuri de unii poeţi obscure), cu inscripturi ce pot fi cu mult mai vechi decât alfabetul sumerian? Şi totuşi,  
protocronismul are adepţi destui (au publicaţii, organizeazã congrese), de regulã nu printre filologi şi istorici, 
ci printre ingineri, computerişti, medici, contabili şi feluriţi autodidacţi cititori asidui de  Noi Tracii, revista 
editatã de Constantin Drãgan, bancherul italian binecunoscut. Furat de … “current” (cãci e vorba de un current 
de idei cu toate cã discutabil), asezonând totul cu antropologia uşor “oniricã” şi aceasta, în certe cazuri, Ioan  
Neşu  imagineazã  în  Alesul cazul  lui  Serafim,  din  satul  bãrãgãnean  Dropia (numele  ales  trimite  spre 
Bãnulescu).  

Pur şi simplu, Îngerul (nu ştim ce fel de înger) îl viziteazã într-un zori de ziuã, “plutind deasupra sa ca  
într-o aurã strãlucitoare” şi-i dã o mare şi sfântã sarcinã, aceea instituitã de Burebista, dacã nu cumva îl şi  
consacrã ca pe un nou Burebista. Şi zisul Serafim, “Alesul” se apucã sã taie viile oamenilor, cum ordonase 
marele rege dac, binecunoscut tocmai prin aceastã meteahnã. Treptat-treptat, Serafim, mai asociindu-se şi cu 
un arheolog de profesie, mai întâmplându-se ca un consãtean al sãu, Mãrin Ovidenie (alt nume sugestiv), sã  
descopere  o  oalã  plinã  cu  monezi  de  aur  thraco-dacice,  pe  când  îşi  sãpa  o  “fossã”  pentru  private  –  se 
încredinţeazã cã sub satul Dropia se aflã ruinele capitalei Daciei din vremea lui Burebista. Ca atare, face ce 
face şi deschide un şantier de sãpãturi arheologice şi, zelos, din cale-afarã, se şcolarizeazã temeinic de tot  
(elementara,  liceul,  facultãţi,  limbi antice  şi  modern,  doctorate,  cãlãtorii  de studii  pentru ultraspecializãri,  
conferinţe pe la marile universitãţi etc.). Serafim devine o personalitate – savant, pânã într-atât încât rãmâi cu 
senzaţia  cã  autorul  a  întreprins  aici  o caricaturã  grotescã  a protocronismului.  Ceea  ce nu pare  a-i  fi  fost  
intenţia. Anume pasaje care descriu şi portretizeazã eroul (în afara celor care se referã la aventurile erotice ale  
insului) par a fi … grave, positive.

Nu  mai  ştii  ce  sã  înţelegi,  cu  toatã  scriitura  destul  de  cursive,  cu  apelul  des,  şi  aici,  la  tehnica 
dialogului, prin unele locuri chiar derizoriu oralã, ca între ţãrani : “Bã, voi aţi auzit de Burebista …” / “Cine 
mama dracului te crezi tu, mã, nenorocitule…” / “Bã, alde Rãdoi …” / “Care Burebista, mã, nenorocitule …” / 
“Eu insumi sunt Burebista…”  /  “Ce înger, bã Serafime, tu eşti tâmpit?” / “Bã, Serafime, deştept te mai fãcuşi  
tu, bã!” / “Bã, nea Rãdoi, bag seama cã dumneata …” ş.a.m.d. Nu mai vorbim de “grozãviile” care se mai  
închipuie a se fi fãcut la Dropia : biserica satului e dislocate din centrul localitãţii, tractatã pe şine, lãsând sã se  
vadã, în toatã splendoarea lor, ruinele cetãţii-capitalã a lui Burebista ; asfaltarea şoselelor pânã la Dropia; chiar 
construirea unei cãi ferate spre Dropia ; ba şi proiectarea unui baraj în vederea unui lac uriaş pe care sã se  
poatã naviga, drept care fiecare cetãţean îşi construieşte câte o ambarcaţiune de agreement, mai arãtoasã sau 
mai modestã, dupã cum îl ţine punga etc.

Chiar a crezut cineva cã e vorba aici de un … roman? Citim Postfaţa şi nu mai înţelegem nimic. 
Probabil cã ar fi fost mai cu cale, vorba lui Maiorescu, sã aruncãm peste aceastã ultimã carte pe care am citit-o  
din ce-a scris Ioan Neşu, un … vãl al tãcerii. Sau s-o arãtãm aşa cum se vede. Am mai procedat în acest sens şi  
cu alţi scriitori, de-a lungul expunerii noastre. E şi acesta un semn de identitate a istoriei literaturii române de 
azi. De ce nu a prea vorbit critica despre Ioan Neşu pânã acum? Pur şi simplu pentru cã acum ea, critica, nu  
prea  existã,  cum spunea  mai  de curând  chiar  preşedintele  Academiei  Române,  o  voce  autorizatã,  Eugen 
Simion, el însuşi un critic literar de anvergurã pânã nu demult. 



Ioan Neşu – Alesul

Ion Alecu

Ştirea , Nr 222 / 8 Ianuarie 2003

Poate cã în clipa când citiţi aceste rânduri, romanul lui Ioan Neşu – ALESUL – a vãzut déjà 
lumina tiparului. Cum am avut privilegiul (şi bucuria) de a parcurge romanul în manuscris, mã grãbesc 
sã vi-l prezint pentru a fi şi cel dintâi care vã recomandã aceastã carte. Pentru cã meritã recomandatã, 
romanul fiind, dupã opinia mea, cea mai bunã scriere de pânã acum a lui Neşu.

Nu am veleitãţi de critic literar, dar, fãrã sã-mi supralicitez lipsa de modestie, cred cã am simţul valorii.  
Scriitorul ne propune un roman istoric – chiar dacã totul porneşte din mediul rural; în fond, istoria de-acolo  
porneşte, roman ce scoate plaiul românesc din legenda mioriticã, înfãţişându-l drept un veritabil  axis mundi 
plãmãditor de istorie, lucrare menitã sã atragã atenţia lumii cã nu suntem fitecine, ci chiar buricul pãmântului.  
Totul tratat cu seriozitate,  fãrã trâmbiţãri patriotarde, dar cu sentimental  curat  al patriotismului şi chiar al  
naţionalismului, tot curat, şi cu trimiteri la lucrãri fundamentale de istorie universal, astfel încât  ALESUL se 
anunţã drept un ambassador de care românii au absolutã nevoie în condiţiile în care se ştie atât de puţin despre  
România. Încãrcat de anecdote, fãrã sã cadã în anecdotic însã, romanul face sã fuzioneze spaţiul cu timpul – 
spaţiile devenind spaţiu şi timpurile timp – iar personajele sã se mişte dintr-o epocã în alta fãrã delimitãrile  
acestora. Un ţãran, cu aplecare spre carte, reînvie istoria lui Burebista şi, la porunca Îngerului, se apucã de 
tãiatul viilor. Ţãranii din Dropia – nume generic, aidoma Dicomesiei lui Bãnulescu, dar cu extindere mult mai 
largã,  depãşind câmpia – stau de veghe în camp,  întrerupând lucrãrile  agricole,  pericol  ce a  nãscut ideea 
instituirii unui clopot de unde sã se dea alarma în cazul în care distrugãtorul de vie iese din casã, astfel încât sã  
nu mai stea de veghe tot satul, numai cã unuia îi vine ideea sã-i spunã celui care pãzea clopotul cã i-a fãtat  
vaca şi clopotul a rãmas fãrã pazã … prevederi ce aveau sã se sfârşeascã nu în anecdotic, ci în secvenţe de  
istorie brutalã contemporanã, când viile au fost tãiate cu poruncã de la centru, fãrã sã se mai poatã împotrivi  
cineva. Un şantier arheologic schimbã destinul celui poreclit Burebista şi viaţa curge nu dinspre Râm cãtre 
Dropia,  ci invers.  Cineva se apucã sã construiascã o arcã,  aidoma corabiei  lui Noe (potopul colectivizãrii  
trecuse, dar cu siguranţã avea sã vinã alt potop, cãci istoria se repeat), exemplul lui este urmat şi de alţii,  
pentru cã existã speranţa salvãrii – ţãranii lui Neşu au ştiinţa fenixologiei – rãposatul fuge cu elicopterul şi … 
viaţa îşi urmeazã cursul : Preşedintele este tot Preşedintele, doar Serafim, cel cu viile, pare sã aibã un spaţiu  
mai larg de mobilitate şi disponibilitate. Romanul nu se sfârşeşte aici, abia acum începe!

Zi de toamnã cu cal, de Ioan Neşu

Th. Parapiru

Viaţa liberã, Nr 2624 / 20 Iulie 2003

Dupã “Un pumn de iarbã”, editura TAI-PAN, Bucureşti ; “Marele necunoscut”, editura RAI, Bucureşti,  
1995 şi “Privire Clandestinã”, editura RAI, Bucureşti, 1996, Ioan Neşu adaugã încã un argument editorial 
prin “Zi de toamnã cu cal”, confirmând vocaţia sa epicã. Volumul reuneşte 15 povestiri ale cãror fabule (în 
sens de istorioare) sunt abil puse în scenã , chiar dacã lumea lor este aceea unde s-a nãscut veşnicia, aşadar, 
mai puţin supusã procedurilor sophisticate şi ceremoniilor pretenţioase. Cunoaşterea psihologiei omului de 
la ţarã şi a meandrelor visurilor sale – care adeseori se rãsucesc dureros în realitatea lui, constituie forma de 
investigaţie epicã, în care alterneazã duioşia şi duritatea, nostalgia pentru puritate şi clipa lucidã a vieţii. 
Câteva titluri se remarcã prin întâmplãrile relatate,  prin intensitatea istorisirii şi prin tehnica excelentã a  
redimensionãrii prin final : “Dupã zece ani” , “Cãlãtoria mamei”, “Zi de toamnã cu cal”, “Abia dupã aceea, 
moş Nicolae muri”, “Trenul”, “Viermele din inimã” etc. În universul satului de câmpie, scrisul lui Ion Neşu 
surprinde  tainele  sentimentelor  rostite  sau  tãcute,  ale  faptelor  care  consumã suflete  cu iradierea  lor  de  



cãldurã omeneascã. “Proza sa, chiar de la prima citire,  miroase a o gurã de aer proaspãt,  de munte,  de 
pãdure, de câmpie tutelarã, un aer pe care ni-l dorim toţi, cu toate cã uneori şi doare, însã nu te apasã în 
moalele capului cu vorbe nesfârşite, gâlgâite amorf”, scrie Constantin Vremuleţ în doar câteva cuvinte care  
prefaţeazã cartea. Referinţele sunt la obiect şi lectura se constituie într-o frumoasã şi de preţ zãbavã.

Zi de toamnã cu cal, o carte despre dispariţia unui mod de viaţã

G. Stãnciulescu

Ziua, Nr 1286 / 19 August 1998

Cel de-al patrulea volum semnat de prozatorul Ioan Neşu consemneazã, implacabil, dispariţia modului  
de viaţã  patriarchal  caracterizând Bãrãganul,  un ţinu care  îşi  pierde  identitatea.  Asediat  de timp,  supus o 
jumãtate de secol ravagiilor socialismului, dar şi atacat din interior de ticãloşia oamenilor, care au abandonat  
valorile  tradiţionale  ,  lãsându-se  cotropiţi  de  patimi  mãrunte.  Respingând  atitudinea  convenţional 
melodramatic a celor care deplâng patetic dispariţia satului românesc, Ioan Neşu nareazã cu luciditate şi fãrã  
calofilie, fãcând din autoanularea universului rural un spectacol trist, de neignorat. Proza sa este, în acelaşi  
timp, o probã de demnitate, prin sinceritatea expunerii, şi un avertisment; timpul nu iartã, iar civilizaţia şi  
caracterul  uman  ar  trebui  sã  ajungã  la  compatibilitate  înainte  ca  Apocalipsa  din  noi  sã  dea  un  verdict 
necruţãtor.

Zgurã şi briliante. Prezentul trecut

Dr. Marian Neagu

Motto  : “În gând mã vãd scriind cã scriu şi mai pot sã mã vãd vãzându-mã cã scriu” – Mario  
Vargas Llosa

Prezumţia de nevinovãţie. Unicitatea.

M-am întrebat nu de puţine ori care sunt regulile construcţiei romanelor lui Ion Neşu, acea structurã  
interioarã  care-i  reflect  arhitectura  spiritual.  Indiferent  ce  carte  i-ai  deschide  întâmplãtor,  stiul  şi  chiar  o 
anumitã topicã a frazei îi face inconfundabilã orice scriiturã. Ion Neşu nu poate fi încadrat  într-o anumitã  
vârstã a literaturii române.

Universalitatea. Realul miraculos

Stratigrafic,  în  proza  româneascã  sau  universal,  romancierul  poate  fi  ancorat  între  ţigãncile ori 
sânzienele lui Mircea Eliade şi legãtura de chei a lui Ioan Dan Nicolescu. Alesul poate sta lângã Principele lui 
Eugen Barbu sau între  Abaddon Exterminatorul lui Ernesto Sabato şi  Sfârşitul lumilor al lui Mario Vargas 
Llosa. Fineţea observaţiei şi delicateţea abordãrilor ne trimite la prozatorul flamand Michel de Ghelderode.

Tipurile diferite de comunicare şi mai ales treptele de iniţiere pe care cititorul le poate parcurge sau nu  
pentru înţelegerea profunzimilor textului ne duc cu gândul la  Principele lui Eugen Barbu sau romanele lui 
William Faulkner (Nechemat în ţãrânã) şi Gabriel Garcia Marques (Toamna patriarhului). Nu de puţine ori 
limbajul lui Neşu este pentru iniţiaţi şi citirea lui depinde de cunoaşterea unei anumite chei. Abordând raportul 
dintre literaturã şi realitatea imediatã, Jose Cardoso Pires (Plaja mâinilor) descrie cu plasticitate o anume 
trãsãturã a  scriiturii  latino-americane :  Între posibile  fapte reale şi  ficţiune existã distanţe şi  apropieri  la  
fiecare pas.

Real şi Ireal. Romanul? Iluzia cea mai cuprinzãtoare şi profundã! 



Dacã în foarte multe romane, eroii au probleme mari de adaptabilitate la societate, în Alesul raporturile 
se inverseazã şi asistãm cu nedisimulatã uimire la o aliniere a comunitãţii la noile standarde propuse/impuse 
de Serafim. Alesul nu este numai o “utopia tangibilã” ci chiar rupe frontierele dintre real şi ireal.

În  viziunea romancierului  Ion  Neşu,  graniţa  între  fabulos  şi  realitatea  posibilã  nu poate fi  sesizatã  
pentru cã ea nu existã. Realul obiectiv şi realul imaginar se confundã într-o substanţã indestructibilã compusã 
din istoric şi fabulous, cotidian şi himeric,  fapte trãite şi fapte inventate (Vargas Llosa). Axul originalitãţii 
romanului  Alesul este  falsa  dedublare  a  trãirii  personajelor  sale.  În  fapt,  Serafim  nu  se  crede  niciodatã 
Burebista,  ci doar îl  invocã pe controversatul  împarat al geto-dacilor pentru a-şi convinge compatrioţii  de 
justeţea faptelor sale. El crede cu toatã fiinţa sa în rolul predestinate de ales! Asistãm la auto-identificarea unui 
personaj real cu unul istoric prin asumarea unei anume gestualitãţi ritual. Smulgerea viilor este o procedurã 
magicã menitã sã purifice comunitatea, ai cãror membri îşi regãsesc astfel, ancestralele attribute de vitejie-
neînţinare, dar şi de înţelepciune-bunãtate. Întreaga procedurã poate fi interpretatã şi ca un ritual de purificare 
ce redã puterea pierdutã de un neam prin blestemul vinului. Vinul, cel atât de iubit de oameni, trebuie extirpat  
vremelnic, ca un simbol al putreziciunii ce condamnã o colectivitate la neputinţã şi mediocritate. În acelaşi  
timp, scoaterea viţei de vie poate fi asimilatã şi cu o rupere a tãcerii şi de ce nu a trecutului.

Fericirea şi durerea nu au istorie! O altã laturã a originalitãţii romanului este chiar lipsa propriu-zisã a 
unei acţiuni, înlocuitã parcã de mãrturisirile înscenate ale personajelor.

Ion  Neşu construieşte  o  lume aparte  asemenea unui  gând care  nu are  sfârşit!  Puntea  dintre real  şi  
fabulos pe care ne-o dãruieşte romancierul este trecutã de personaje reale. Pãtrunderea lor în fabulos este ca o  
prevestire bunã-tonifiantã, sau rea-aducãtoare de nenorociri, asemenea unor vremuri ce stau sã vinã … Lumea 
realului  se  intersecteazã  deseori  cu  un  palier  al  dorinţelor,  al  lucrurilor  mult  jinduite.  Personajele  nu  au 
biografii propriu-zise, ci mai mult evoluţii! Dar un roman, se ştie, instituie o altã realitate decât cea istorico-
documentarã.

Pentru  Ion  Neşu,  scrierea  unui  roman  precum  Alesul  este  o  misiune  la  fel  de  îndrãzneaţã   şi  
responsabilã asemeni cu ridicarea unei catedrale. Romancierul se are în minte pe sine şi oamenii timpurilor 
sale, dar succesul comunicãrii cu cititorul constã chiar în distanţarea dintre aceşti doi poli. Cititã din aceastã  
perspective,  Alesul este o carte tulburãtoare prin abordare, semnificaţiile  şi adevãrurile rostite despre fiinţa 
umanã.  Totuşi  autorul  nu cade  niciun moment  în  capcana  pitorescului  sau  a  senzaţionalului  ieftin,  ori  a  
exoticului desuet. Alesul este şi o altfel de istorie moralã, dimensiunea nemaiîntâlnitã pânã acum în romanul 
românesc. Materia primã a romanului nu este fantezia ci fabulosul! Subiectul nu este nicidecum reflectarea  
realitãţii satului românesc, ci o anumitã stare esenţialã a sufletului ţãranului roman. Din aceastã perspective,  
Alesul poate fi suspectat şi ca un roman al regãsirii de sine a autorului, dar şi a fiecãruia dintre noi, cititorii sãi.

Alesul nu face parte din categoria romanelor adânc elaborat-premeditat înainte de-a fi scrise. Romanul  
curge şi prinde viaţã cu fiecare paginã.

Totuşi,  trunchiul  romanului  este  atât  de  bine  structurat,  încât  finalul  sãu  este  deschis  tuturor  
posibilitãţilor, multiplu, asemenea unei statuette tesaliene preistorice, al cãrei cap mobil se schimba în funcţie  
de sãrbãtorile celebrate.

Mitul lui Noe?

Corabia lui Serafim nu navigheazã spre o falsã şi spectaculoasã apoteozã, ci, dimpotrivã, ne apare ca o  
continuare  fireascã  şi  convingãtoare  finalitate,  soluţia  eternal  de  rezolvare  a  unei  crize  …  tentativã  de 
înţelegere, interpretare şi tratare-salvare chiar a prezentului trecut!

Ion Neşu, întemeietorul unui altfel de roman, al unui tip fabulos balcanic, deopotrivã, personaj şi autor,  
pe rând sau în acelaşi timp, istorie pe un ecran imens cu chipuri cunoscute sau imaginate, sau paginã de carte  
imprimatã-n prezentul trecut.



Experiment & Intertext : Ioan Neşu – “Naturã moartã cu statuie”

Anişoara Dobre

Meandre, Nr 1 / Ianuarie 2002

Integrându-se viziunii clasice, de sondare a realitãţii sociale şi politice, subordonat unor rigori epice 
verificate  în  timp – autenticitate,  verosimilitate,  veridicitate,  obiectivitate,  spirit  critic  –  printr-un realism 
incisive, recentul roman al lui Ioan Neşu, “Naturã moartã cu statuie” (Ed. C.N.I. “CORESI” S.A. Bucureşti, 
2001) ilustreazã formula narativã balzacian-predistã. Acţiune, personaj, conflict, probleme de viaţã situeazã 
opera la confluenţa marilor adevãruri, între etic şi esthetic. Dacã Balzac concur starea civilã, Ioan Neşu tinde 
sã-l concureze pe Balzac. Romanul poate fi citit şi ca un roman cu cheie, dar e destul de dificil sã vezi dincolo  
de  model  prototipul.  E  o  lecturã  posibilã.  Oricum,  situaţiile  sunt  actuale,  iar  prozatorul,  fidel  modelului 
epicului balzacian, ia pulsul timpului stabilind, într-un stil impersonal, neutru, semnul marii proze şi fixând  
tipurile representative, problematica firii. Acelaşi zeu al timpurilor modern, banul, preocupã şi lumea lui Ioan 
Neşu,  cãci  înseamnã putere dar  şi,  cum gândeşte  un personaj,  maşini,  femei,  adicã satisfacţia  luxurioasã,  
satisfacerea orgoliului exacerbate.

Alcãtuit, compoziţional, din mici secvenţe cinematografice,  flashuri, tot atâtea incizii în organismul  
social,  din care e plãmãditã o viaţã determinate şi  realã,  romanul evidenţiazã profilul unui om de afaceri  
versatil  şi  verso  care,  în  condiţiile  societãţii  româneşti  post-revoluţionare,  cunoaşte  o  bruscã  ascensiune 
socialã.  Romanul  se  ancoreazã  în  realitate  propunându-şi  sã  releve  modul  în  care  fluctuaţiile,  tatonãrile,  
incertitudinile sociale se reflectã în destiunul personajului. E istoria vãzutã printr-un destin, dar şi destinul  
revelat  prin  istorie.  Împrejurãrile  politice  par  necesitatea  înţeleasã  cinic  sau  mercantil  pentru  a  propulsa 
libertatea de mişcare. Personajul, Dinu Andreescu, evouleazã sinuos şi previzibil. Cu cât se apropie de sferele 
înalte ale puterii îşi pierde omenia şi o datã cu ea familia, fericirea, devenind un instrument într-un sistem dar  
şi instrumental propriei manipulãri. El e maşinã de fãcut bani.

Interesant prin problematicã şi arie de investigaţie, romanul este interesant şi prin modalitatea modernã 
a narãrii.  Tehnica naratorului  omniscient şi omniprezent se intersecteazã cu cea modernã, perspectivistã şi  
contrapuncticã. Naratorul classic schimbã mereu unghiul oferind personajului însuşi sarcina naratologicã. E o 
modalitate prin care personajul se supune analizei, introspecţiei privind în profunzimile propriului eu, într-o 
înlãnţuire ce schimbã mereu perspective apropiind şi îndepãrtând, generalizând şi sondând sufletul omenesc în  
efortul de a evidenţia toate faţetele personalitãţii. Fiecare personaj devine reflectorul proprului abis sufletesc  
având dreptul la cuvânt. Edith, Dinu, Cornelia, Bogdan înlocuiesc adesea un narator clasic obosit.

Personajul principal, Dinu Andreescu, “prima generaţie încãlţatã, nu lustruitã”, îşi cultivã cu obstinaţie,  
intuitive, imaginea. Situat între sublime şi abjecţie, are permanent un comportament contradictoriu. Pe de o  
parte, ascultã muzicã clasicã, pe de alta, adoptã un comportament suburban cu soţia, cãreia îi interzice vizita 
rudelor. El îşi construieşte cu tenacitate o imagine care e, de fapt, o mascã adoptatã în exterior, în funcţie de  
împrejurãri, simulând rafinamentul şi eleganţa ca toţi ariviştii în vederea stimulãrii unor resorturi care refuzã 
sã transparã. El e un parvenit care tânjeşte dupã fantoşa unei aristocraţii visate : e conştient cã reprezintã o  
treaptã, “prima generaţie încãlţatã”, nãdãjduind, prin fiii sãi, la o “generaţie lustruitã”. Ignorându-şi rãdãcinile,  
el are nostalgia sãrãciei, dar nu pentru a se lamenta ci pentru a trãi sentimental suficient al automulţumirii.

Bine  ancorat  în  economia  de  piaţã,  Dinu  Andreescu  este  un  personaj  memorabil,  prezent  în  toatã 
complexitatea sa – cu slãbiciuni şi triumfuri, cu înãlţãri şi cãderi. În acest sens, trebuie înţeleasã şi dedublarea  
personajului  care  dialogheazã  cu  daimonoul sãu  asemenea  lui  Socrate  sau  a  lui  Karabuzov.  E  o  altã 
modalitate de a privi parvenitul, ciocoiul nou, ironia, sarcasmul rãmânând difuze, însã permanente. Înţelegem  
astfel şi titlul bizar al romanului, “Naturã moartã cu statuie” care devine un  topaş, rãsfrângând simbolisme 
grave. Obiectele neînsufleţite care compun tabloul dãruit de un pictor sãrac, peisajul conţinut într-un cadru în  
cadru, fragmente ale unei lumi depersonalizate, narcisele fragile şi efemere, depersonalizate şi ele, mãrul atins  
de putreziciune, cartea deschisã contrasteazã puternic ca “naturã moartã” cu chipul îndurerat şi contorsionat al  
eroului grec, care prin sugestia suferinţei pare mai mult Iisus Christos, imagine sublimatã a condiţiei tragice a 



omului Dinu Andreescu intrase întâmplãtor în posesia acestei opere şi gravitatea mesajului nu-l reţinuse din 
agitaţia vieţii sale de prosper şi descurcãreţ om de afaceri. Abia când recepteazã, între vis şi trezire, mesajul 
materializat în vocea ciudatã ce ţâşneşte din strãfundurile fiinţei sale, transfer tabloului atenţia şi nedumerirea  
sa. Dialogurile interioare vor deveni frecvent învãluite într-o ambiguitate ce le apropie de misterul existenţial.  
Frecventele dedublãri ale personajului sunt incursiuni în abisurile conştiinţei, modalitãţi de confruntare cu 
sine, de problematizare. Etica dupã care se conduce de dovedeşte a fi imperfect. În evoluţia ca personaj a lui 
Dinu Andreescu e o permanent confruntare între fondului lui aprioric cinstit şi tentaţia exercitãrii abuzive a  
puterii. Astfel, nu-şi face scrupule, nu dramatizeazã când e sã “punã de-o afacere”, aplicând comandamente 
machiavelice sau cinice.  Regula e sã nu aibã nicio regulã,  cãci  un “om înţelept  face întotdeauna ceea ce  
trebuie”, important fiind mereu câştigul, profitul.

Deşi nu lipsesc descrierile, atenţia autorului cade pe mişcãrile personajelor, pe comportamentul, pe gândurile lor.  
Se  creeazã  permanent  douã  planuri  –  unul  al  aparenţei  afişat  prin  mascã,  celãlalt  ascuns,  disimulat,  al 
adevãratului  chip, al profunzimilor gândului  şi sufletului. Dinu Andreescu este personajul  cãtre care converg 
firele  acţiunii  concentrând atenţia naratorului  şi  a  personajelor  reflectori.  Pentru cei  din jur,  el  a  cunoscut  o 
involuţie – de la omul correct,  nobil, generous la individual ignobil, sadic, dezumanizat de puterea nefastã a  
banului : “Dinu Andreescu n-a fost niciodatã un sadic, spune Niţã Apostol (…). Acum nu mai ţine cont de nimeni 
şi de nimic. Aburii puterii îi dau fiori şi de la înãlţimea orgoliului insolent nu mai sesizeazã contururile obiectelor,  
nici omul dincolo de strãlucirea banului sau dincolo de lipsa lui. Pentru el, oamenii au devenit instrumente prin  
care îşi satisface şi-şi exercitã puterea capricios şi arogant. Familia i s-a destrãmat, Cornelia l-a pãrãsit dupã o 
scurtã aventurã cu şoferul ei, Doru, de a cãrui moarte suspectã Dinu Andreescu nu e strain. Personajul nu e un 
simplu avar pentru cã nu îl intereseazã acumularea propriu-zisã, ci avantajele cãci e un hedonic şi un epicureu; şi  
nici un simplu parvenist cãci simuleazã rafinamentul, ascultã muzicã clasicã, citeşte, sprijinã artele. Bogdan, fiul 
sãu, îl vede chiar ca pe un Mecena. El are câte puţin din fiecare. Lumea evolueazã şi cu ea indivizii ca Dinu  
Andreescu,  stãpâniţi  de  fascinaţia  banului  şi  a  puterii.  Însã  puterea  pe  care  o deţine  e  o iluzie,  el  fiind un  
“subansamblu în cadrul unui mecanism”  piramidal, supus principiului dominoului.

 O temã interesantã este aceea a paternitãţii. George şi Bogdan, fiii lui Dinu Andreescu par, ca-n mitul lui  
Ianus,  feţele  complementare  ale  tatãlui.  Unul,  Bogdan,  e  dedicat  imperativelor  spiritului  –  e  scriitor  şi 
reflecţiile sale cu caracter de eseu sunt incizii în problematica vieţii contemporane. Apoi, printr-o ironie a  
destinului,  fiul  se  îndrãgosteşte  de  amanta  tatãlui,  poetesa  Edith  cu  care  va  alcãtui  un  cuplu  misterios,  
dispãrând,  fãrã  mari  dramatisme,  din centrul  de  interes  al  naratorului.  Marile  probleme ale  existenţei  nu  
zguduie conştiinţele, viaţa se scurge fãrã cutremurãrile tragediei. Celãlat, George, pare a-şi urma tatãl, prin 
vocaţia afacerilor. E însã un beizade care are, la un moment dat, revelaţia conştiinţei de sine şi decide sã se  
desprindã, pãrãsindu-şi tatãl, fãrã implicaţiile dureroase ale aceleiaşi teme în “Moromeţii” lui Marin Preda, 
unde  plecarea  fiilor  echivaleazã  cu  o  trãdare.  George  hotãrãşte  sã  plece  în  Canada  pentru  a-şi  dobândi  
independenţa şi, o datã cu ea,  respectul  de sine. Confruntarea cu George e punctul culminant al evoluţiei 
personajului şi al romanului. E un conflict ce izbucneşte în exterior, motivate de sinuozitãţile vieţii interioare,  
scoase la ivealã de brutalitatea acestei  clipe dramatice.  Raportul dintre aparenţã şi esenţã este rãsturnat  în 
oglinda judecãţii fiului. E o reîntoarcere nu a fiului risipitor ci a tatãlui risipitor, care în goana dupã bani şi  
putere  a  pierdut  ceea  ce  valora  mai  mult  –  familia,  afecţiunea  ei.  Fiul  îi  reproşeazã  dezumanizarea, 
îndepãrtarea de tot ce e frumos şi omenesc; tatãl, individual voliţional, de acţiune aplicã imperativele forţei, 
lumea, pentru el, e alcãtuitã din învinşi şi învingãtori, toate acţiunile sale justificându-se prin obsesia victoriei.

Lipsa demnitãţii/verticalitãţii, oportunismul, cinismul sunt legi ale unui sistem pe care personajele şi le însuşesc,  
subjugate totalmente de zeul banului. La vânãtoarea organizatã de Dinu Andreescu, de exemplu, se adunã toatã  
fauna politicienilor, de diverse culori şi partied într-un consens de “pupat toţi piaţa endependenţi”, deoarece ei nu 
se ceartã pe doctrine ci… pe posture. Lipsa de caracter, obedienţa sunt condiţii obligatorii ale succesului, ale 
parvenirii.  În  acest  context,  evoluţia  personajului  Gogu  Cãpãţânã  devine  verosimilã  prin  concupiscenţã  şi 
promiscuitate moralã, prin confuzia valorilor. Pornind, iniţial, cu gânduri lipsite de inocenţã, în ceea ce-l priveşte  
pe Dinu Andreescu, el sfãrşeşte prin a i se supune, prin a-i face jocul devenind unul din oamenii de încredere,  
conducând în stil mafiot o bandã de bãtãuşi care percepeau “taxa de protecţie.



Finalul  romanului,  surprinzãtor,  produce  o rãsturnare  în  planul  construcţiei  narative şi  al  situaţiilor  
epice. Romanul debuta cu deznodãmântul – premierea miliardarului Dinu Andreescu. Breşa favorizase, prin 
racursiu, derularea evenimentelor, pentru ca acţiunea sã revinã , circular, în punctual circular. Omul infailibil  
se dovedeşte failibil, cãderea lui deschide drum altuia. La festivitatea de premiere, asistenţa e anunţatã cã Dinu 
Andreescu  a fost  victima unui  accident  rutier.  Un cerc  se închide,  altul  se  deschide,  lanţul  delaţiunii,  al  
concupiscenţei continuând la nesfârşit. Simetria inversã pune problematica romanului în altã luminã. Sensul  
metaforei din titlu se reveleazã la sfârşit. Atâta timp cât uitã natura umanã, omul se pierde pe sine, natura  
ignoratã se rãzbunã.

Putere, dragoste, ascensiune, culturã, poezie, familie, prietenie, relaţiile cu pãrinţii sunt motive ale cãrţii  
amestecate  în  alambicul  aceleiaşi  viziuni  integratoare  la  capãtul  cãreia  se  contureazã  figura  complex  a 
personajului Dinu Andreescu şi a atomsferei postdecembriste cu luminile şi umbrele ei. Se pare cã cel mai  
uşor de învãţat a fost lecţia îmbogãţirii. Meritul scriitorului este şi acela de a revela sensul acestei îmbogãţiri  
… 

 

DRAMELE CAMPIEI – ISTORIA UNEI PRIVIRI

Dan-Silviu Boerescu

Curentul Nr. 194 / 252 / 21 August 1998

Principala calitate a prozelor scurte adunate de Ioan Neşu în aceastã a patra carte a sa (dupã un Pumn 
de iarbã – 1994, Marele necunoscut – 1995, Privire clandestine – 1996) stã în faptul cã ştiu sã ocoleascã 
idilismul convenţional al literaturii cu tematicã ruralã.  Bãrãganul postbelic este vãzut ca un loc în care se 
concentreazã o sumedenie de drame, în care oamenii sunt biruiţi de patimi şi ajung, în consecinţã, pânã la  
crimã. Pare cã ţãrãnimea dunãreanã autenticã se dezintegreazã nu numai din cauza anulãrii ca şi clasã socio-
istoricã în socialism (epocã în care este forţatã sã migreze la oraş pentru a împlini planurile unei industrializãri  
bezmetice).  Germenele  autodistrucţiei  se aflã  însã mult  mai  adânc sãdit  în aceşti  oameni  pe care  autorul  
(nãscut  în  Teleorman şi  stabilit  în  Slobozia,  în  apropiere  de  care  guverneazã  o altã  pãdure nebunã,  la 
Bãrãganu) îi cunoaşte foarte bine şi, poate, în felul sãu neconcesiv, îi iubeşte. Dar îi iubeşte într-un chip lucid,  
de o luciditate aproape masochistã. Ioan Neşu nu le iartã celor investiţi de un Ştefan Bãnulescu, bunãoarã, cu 
atributele fabulosului  şi  mitologicului,  niciuna  din laşitãţile  mai  mici  sau mai  mari,  dar  care  le  mimeazã 
identitatea  cu tenacitatea unui “vierme din inimã”. Puţine sunt, în fapt, oazele de umanitate din acest volum. 
Lacrimile  personajului  care,  în  ultimul  text  inserat  în  carte  (Zãporul),  îşi  pierde  mama într-o  groaznicã 
revãrsare de apã sunt reale, totuşi ele nu pot masca faptul cã bãtrâna paralizatã fusese uitatã în casã, supusã 
asediului implacabil al diluviului chiar de propriul ei fiu. Tot aşa cum, în Generaţii, în Abia dupã aceea, moş 
Niculae muri... sau în Cãlãtoria mamei, relaţia dintre pãrinţi şi copii este una de trãdare, sub imperiul unui 
pragmatism ticãlos. Copiii trãdeazã, iar cei trãdaţi nu-s doar pãrinţii lor, ci ultimii supravieţuitori ai unui mod 
de viaţã arhaic-patriarhal  care se stinge o datã cu ei.  În  mod simbolic,  pe coperta  a IV-a,  este inserat  un 
paragraf din Bãtrâna, care descrie sec, fãrã patetism sau aplecare spre melodrama, o înmormântare. Nu sicriul 
şi grãmãjoara de pãmânt care îl va acoperi sunt semnificative aici, ci reacţia fiului care “privea de parcã nimic  
din ce se întâmpla în jur nu-l implica în vreun fel”. Comunicarea cu universal rustic a dispãrut fãrã ca ea sã fi 
fost înlocuitã cu ceva. Cel plecat din sat nu ajunge practic în oraş, ci rãmâne în permanenţã pe drum, încercând  
o  navetã  imposibilã.  Setul  de  valori  morale  tradiţionale  a  fost  anulat  de  eroziunea  timpului  şi,  fãrã  s-o 
formulize explicit, cartea lui Ioan Neşu ridicã o întrebare deloc retoricã : cine (şi când) a greşit – omul, natura,  
civilizaţia? Bãrãganul pare pierdut “supt vremi” într-o dramã inexorabilã.



STATUIA LUI IOAN NEŞU

Horia Gârbea

Luceafãrul, Nr. 34 / 3 Octombrie 2011

Titlul nu trebuie sã vã deruteze.  Nu poate fi vorba, deocamdatã,  ca Ioan Neşu sã aibã o statuie în  
mijlocul Sloboziei, oraşul în care locuieşte. Nici în Bucureşti sau în altã metropolã. Dar nu pentru cã nu ar  
merita-o. Ci pentru cã statuile sunt consecrate scriitorilor decedaţi, iar Ioan Neşu este, din fericire, în viaţã şi în 
deplinã putere creatoare. Din acest punt de vedere, îi doresc sã nu împotmoleascã multã vreme municipiile  
ialomiţene cu vreun bust.

Sigur cã existã unii autori care-şi comandã statuia încã din viaţã. Dar Ioan Neşu, pasionat inginer silvic, 
care a “construit” un centru în mijlocul câmpiei, este un om prea cumsecade şi prea lucid ca sã facã una ca 
asta. Nici prin cap nu i-ar trece sã favorizeze asemenea probã de orgoliu deşi, dacã mã gândesc bine, el este,  
alãturi de Nicolae Stan, autorul Apei negre, unul dintre cei mai serioşi profesionişti ai scrisului pe câmpia 
dintre Dâmboviţa şi Dunãre.

Titlul meu se referã, aşadar, numai la romanul cel mai recent al lui Ioan Neşu, intitulat Naturã moartã 
cu statuie. El a apãrut la Editura Coresi şi cred cã s-ar cuveni citit cu atenţie de critici ca şi de membrii juriilor  
ce vor încununa proza anului current. Argumente : este un roman foarte bine scris, cu o construcţie riguroasã,  
cu personaje puternice şi credibile. Un plus de interes este dat de subiectul acestui text : viaţa sentimentalã a  
unui  miliardar  din  România  ultimului  deceniu.  Personajul  central  al  cãrţii,  puternicul  parvenit  Dinu 
Andreescu, este un individ pe care autorul îl creeazã ca pe un tip memorabil, departe de a fi încãrcat cu toate 
pãcatele sau de a profesa un cinism barbar precum şefii de mafie din filmele cu clişee. El e un tip introvertit,  
destul de rafinat şi mai ales marcat de îndoieli. Ajuns în vârf, e conştient de o anumitã nefericire şi se întreabã  
dacã a meritat sã ajungã acolo, un loc de unde nu mai poate da înapoi. Andreescu se amestecã în politicã, se  
murdãreşte pentru a se menţine puternic şi trebuie sã rãmânã puternic pur şi simplu pentru a supravieţui.

Ioan  Neşu  îşi  scrie  romanul  cu  siguranţã,  pãstreazã  un  ritm  excelent  şi  o  construcţie  de  tip  
cinematografic care ar permite foarte uşor transformarea cãrţii în scenariu de fim ceea ce, cred eu, n-ar fi deloc  
contraindicat. Iatã cã “tranziţia” începe, dupã doisprezece ani, sã-şi gãseascã reflexii literare de bunã calitate.  
Asemenea volume pot fi  best-seller-uri mai degrabã decât unele traduceri  de romane comerciale. Decisivã 
rãmâne, însã, publicitatea pe care editorii trebuie s-o facã în chip mult mai profesionist.

 

POVESTIREA CA IMPRESIE

Constantin Dram

Convorbiri Literare Nr. 11, Noiembrie 1998

Ioan Neşu scrie pentru a ne comunica şi a-şi comunica impresii : impresii despre oameni, cu aspiraţiile 
acestora, cu elanuri înfrânte, oameni pe care prozatorul i-a cunoscut pe vreun peron de garã, aşteptând vreo 
legãturã spre Caracal sau Bucureşti sau despre oamenii cunoscuţi prin localitãţile ialomiţene …

Nu e o intenţie precisã de a ordona aceste impresii; dimpotrivã, Ioan Neşu trãieşte o anumitã stare de 
beatitudine, provocatã de plãcerea spunerii: plãcerea de a spune, de a expune faptele aşa cum le-a cunoscut. 
Actul  sãu  oscileazã  între  actul  laborios  al  cronicarului  şi  plãcerea  pictorului  impressionist,  surprins  de 
prospeţimea unui cadru oarecare ce meritã înrãmat şi trimis spre plãcerea marelui public. Aşa iau naştere un 
numãr de texte de mica întindere; ele lasã însã certitudinea cã nici nu ar fi avut relevanţa scontatã dacã ar fi  
fost  de amplitudine mai sporitã:  prozatorul  a  investit  atât  cât  a  simţit  cã  este  necesar,  fãrã  sã-şi  propunã 
inovaţii la nivel de structuri narative sau la nivel de expresie. Mai mult chiar, poţi bãnui o motivate îndepãrtare  
de îndrãznelile lingvistice şi de întortocheatele etaje narative ce le va fi întâlnit în proza modernã: textul, aşa  



cum îl vede Ioan Neşu, este rezultatul unei redactãri aproape simpliste, dând acea senzaţie pe care ţi-o oferã 
transparenţa naturalã.

Şi totuşi, nu e (doar) ceva specific prozei tradiţionale, cãci fiecare text mai conţine şi altceva:  acea 
impresie pe care autorul ştie sã ne-o transmitã, cu simplitate şi logica acelui artist care ştie sã vadã şi sã  
înţeleagã. Iar rezultatul se înscrie în sfera unor texte dominate de acurateţe narativã, în acea notã de schiţã  
dupã schiţã, tablou dupã tablou, într-o înşiruire având titlul cu vãditã trimitere picturalã : Zi de toamnã cu cal.

Un anume Paul Toader se întoarce în satul sãu dupã zece ani de puşcãrie, pedeapsã primitã pe nedrept, 
pentru o crimã înfãptuitã de un alt sãtean. E o întâmplare cu accente uşor sadoveniene (“într-un sat odatã”),  
dar tratatã cu alte mijloace de prozatorul ialomiţean, care prefer sã urmãreascã reacţiile personajului înainte de 
…… şi, prin urmare, nu au înţeles drama ascunsã (Urmele); dispariţia “neanunţatã”, neprevãzutã a unui om, 
amestecat cu pãmântul dintotdeauna şi lãsând, astfel, din el, sã creascã un rãsad de roşii ( Seminţele); un alt 
om (comparabil cu un personaj din Marin Preda) îşi descarcã furia erotica ucigând în bãtaie un cal (Zi de 
toamnã cu cal); un bãtrân nu moare pânã nu face,  încã o data, ordinea cuvenitã printre urmaşii lacomi şi 
nedemni (Abia dupã aceea, moş Niculae muri…); un drum spre garã şi posibilitatea unei mame de a-şi 
revedea fiul dupã mulţi ani de înstrãinare (Trenul); un colţ de naturã, câteva gânduri şi vestea unui accident 
stupid (Accidentul); încheierea unor destine, altfel decât cum fuseserã ele gândite, dorite în tinereţe (Bãtrâna) 
şi o bãnuialã care devine certitudine, într-o pricinã erotica, încheiatã în chip neprevãzut (Viermele din inimã)
…

Sunt, cumva mai detaşate de celelalte texte, douã povestiri apropiate, atât ca intenţie narativã  cât şi  
tonalitate a povestirii. E vorba de Dulcea şi pãtimaşa mea boalã, respectiv Dragoste pe furate.

Ambele nareazã întâmplãri cu vãdit substrat erotic. Un bãrbat îşi trateazã suspecta sa boalã, când soţia 
sa este plecatã pentru o perioadã mai lungã, prin intermediul unei prietene de familie, devenitã neprevãzutã  
amantã …

Un alt bãrbat între douã vârste îşi descoperã o propensiune eroticã neaşteptatã, într-un cadru care ţine de 
un peisaj industrial, dragoste care se va stinge la fel de uşor pe cât se declanşase: “Începea sã se enerveze. Fata 
asta crede cã eu mai sunt de nouã’şpe ani, sã-mi pierd timpul cu întâlnirile? Crede cã dacã am serviciu nu mai  
am şi alte probleme de rezolvat pe acasã?”

Indubitabil, prozatorul Ioan Neşu şi-a propus sã se facã înţeles de la prima abordare a textului de cãtre 
lector.  Mesajul  devine însã,  astfel,  mai complex decât  aparenta  sa transparenţã  şi  se transformã în marcã  
stilisticã, evidenţiind un scriitor a cãrui prozã reuşeşte sã convingã.

IOAN NEŞU - MOLIMA

Saeculum, Nr 210, Mai-Iunie 2009

Dacã în romanul “Naturã moartã cu statuie” (2000) autorul urmãrea viaţa şi cariera unui parvenit din  
lunga  şi  glorioasa  tranziţie  româneascã,  Dinu  Andreescu,  personaj  nãscut  şi  explicabil  în  contextul  
realitãţii noastre atât de dinamice şi nãucitoare, de data aceasta, în central naraţiunii se aflã El – Şeful –  
Stãpânul,  de  fapt  posedatul  de  Putere,  circumscris  unei  lumi  macerate  de  teamã,  maşini  negre  şi 
singurãtate. De cealaltã parte, indivizi care se retrag într-o resemnare vinovatã, cantitãţi remarcabile de 
vodcã  şi  epuizante  partide  de  sex.  Interesantã  este  poziţionarea  lui  Ion  Culea,  personaj  martor  şi  
raisonneur, redactor la un ziar ce-şi clameazã neconvingãtor obiectivitatea, tot aşa cum membrii redacţiei 
îşi camufleazã laşitatea în discursuri paralele, gesturi frânte şi nelipsitele sticle de vodcã. Acesta, în faţa  
unor evenimente ce se deruleazã demenţial (“o deşãnţatã vânãtoare de oameni”) colecteazã informaţii, 
confesiuni şi spovedanii, unele venite din cercul şi din apropierea puterii, echilibrând astfel “banca de  
date” a celor care întreţineau teroarea, realizatã cu ajutorul unor cutii speciale montate “la fiecare colţ de 
stradã” într-un adevãrat eden al informatorilor. De fapt, cele douãzeci şi douã de secvenţe narative au în 



prim-plan (indiferent de perspectiva asumatã) fie Dictatorul, în variant autohtonã, fie Ziaristul aflat într-o 
perpetuã documentare, cu şansa valorificãrii acestor informaţii într-un viitor neprecizat. Acesta din urmã 
se  mişcã  panicat  între  redacţie,  cârciumã  (unde  se  defineşte  şi  se  demonteazã  mecanismul  puterii),  
“felceriţa”  Vicki,  cea  care  îl  remonteazã  şi-i  stabilizeazã energiile  şi  Marioara,  oaza  lui  de  linişte  şi 
cumpãtare, atâta timp cât a sa consoartã este pãtrunsã de un adevãr simplu: “Tot mai bine este cu un prost  
în bãtãturã, decât un deştept în puşcãrie”. Unul dintre cele mai interesante personaje din roman, produs al 
acestor vremuri, este Lache Mãcelaru, ajuns lefter, dar profitând – cu success – de spaima generalã atunci  
când îi intimideazã pe chelnerii şi patronii unor baruri şi restaurante cu ajutorul unei insigne oarecare.  
Lache (nicio apropiere posibilã cu personajul lui Caragiale) are o figurã acceptabilã, un costum bun, mult 
tupeu şi, evident, o bunã cunoaştere a oamenilor. El este cu adevãrat speriat doar de momentul în care ar  
putea deveni laş, dar se dovedeşte un prieten loial atunci când se oferã sã-i ofere o ascunzãtoare lui Culea.  
Un alt personaj care ne reţine atenţia este doctorul Dorinel Jipoiu, devotat meseriei sale şi foarte convins  
cã se  doreşte o lichidare efectivã  a tuturor celor  care  gândesc şi  dovedesc personalitate.  Dacã Lache 
identificã cu luciditate fenomenul politic devastator sub numele de “molimã dirijatã”, doctorul Jipoiu este 
cel care condamnã, indirect, lipsa de reacţie a celor mulţi, atunci când mediteazã amar : “vegetez, cum 
vegeteazã toatã lumea”. Discursul puterii, susţinut pe mai multe voci, este departe de a fi monoton, deşi 
previzbil dacã ajungi sã cunoşti mecanismul puterii, de oriunde ar fi : “Eu sunt Dumnezeul lor! De ce ar  
trebui sã-mi trãdez slãbiciunile?” Personajul, monstrous în aceastã ipostazã, are punctele sale slabe, dupã 
cum apare  prin schimbarea  perspectivelor  narative.  Maria,  bucãtãreasa,  aflatã  în  intimitatea  înaltului 
personaj, intuieşte singurãtatea tragic a celui ce dispune abuziv de vieţile şi destinele oamenilor. O altã  
voce femininã, Lidia, descoperã cititorului nebãnuite reserve sufleteşti ale aceluiaşi, evidente în gestul sãu 
de a-i aşeza la vedere câte o crizantemã. Din punctul de vedere al Lidiei, el este un “exemplar distins”.  
Prin  contrast,  Alecu sau  Laurenţiu  Petrescu sunt  variantele  umanizate  ale  unei  puteri  ceva  mai 
sophisticate, menţinându-se cu obstinaţie în duplicitate şi aşteptare, cu speranţa ca altcineva sã rezolve 
problema înlãturãrii dictatorului. În sfârşit, Bobicã este varianta brutal şi abject a Puterii, pe când Bâdea, 
ideologul, este varianta urât mirositoare, predestinat sã fie mereu în plan second, alimentând discursul 
puterii  cu toate dejecţiile pãmântului.  Modul în care  alterneazã persoanele I,  a II-a  şi  a  III-a,  într-un 
fascinant joc al vocilor, avantajeazã construirea unor personaje complexe cum ar fi Stãpânul (un excelent  
cunoscãtor  al  naturii  umane)  sau  Laurenţiu  Petrescu,  cu  lumini  şi  umbre,  în  funcţie  de  perspectiva 
asumatã. Deşi romanul face deseori aluzie la faptele petrecute în societatea româneascã de dinainte de  
1989, totuşi existã suficiente sugestii care trimit la o realitate imediatã, ceea ce ne face sã vedem în carte  
nu  numai  o  acidã  şi  amarã  satirã  la  adresa  puterii  discreţionare,  ci  şi  un  avertisment.  Dezamãgirea  
naratorului – personaj (Ion Culea) se întrevede  în finalul romanului, dupã ce “buba neagrã a plesnit”. 
Acesta constatã stupefiat, în timp ce trece convoiul mortuar cu trupul dictatorului ce-i condamna pe toţi la 
teamã, umilinţã şi solitaritate, cã “multã lume avea lacrimi în ochi”. Unde mai pui cã acesta dispãruse 
(fizic) datoritã unui complot al obsedaţilor de putere, cu nimic mai presus de Stãpân, ba dimpotrivã… Şi 
sã nu te gândeşti la actualitate?!...

Vocaţia scrisului în Teleorman – Dumitru Vasile Delceanu

Editura Teleormanul Liber, 2005, paginile 251-252

IOAN  NEŞU  (n.  1950,  Turnu  Mãgurele),  inginer  silvic  grijuliu  cu  pãdurile  Bãrãganului  este  un 
povestaş  împãtimit.  Romanele  Un  pumn de  iarbã  (1994),  Marele  necunoscut  (1995),  Privire  clandestinã  
(1996), Naturã moartã cu statuie (2000), Alesul (2002) şi volumul de prozã scurtã Zi de toamnã cu cal (1998) 
relevã un autor interesant, cum interesante sunt şi opiniile despre el şi cãrţile lui ale unor comentatori. Mai toţi  
sesizeazã  un anume apetit  al  naraţiunii,  simplitatea  şi  directeţea  zicerii,  îndrãzneala  de a nu se  îndepãrta 
ostentativ de formulã tradiţionalistã, capacitatea de observaţie a colectivitãţii şi individului în diferite ipostaze 
ale existenţei lor, viziunea realist asupra trecutului apropiat şi a prezentului. Într-un cuvânt se manifestã faţã de 
Ioan  Neşu  o  cvasi-unanimã  opinie  criticã  favorabilã,  la  care  subscriem.  Când  se  procedeazã  la  diverse  
nuanţãri, clasificãri şi comparaţii, se ajunge la pãreri contradictorii. Când unul zice cã prozatorul “se fereşte 



deopotrivã de ironie şi de duioşie”,  altul  spune cã el  “alterneazã duioşia şi duritatea”;  cineva îi  apreciazã 
“profesionalismul scriiturii, al compoziţiei, al atmosferei”, iar altcineva îl vede “fãrã sã-şi propunã inovaţii la 
nivel de structuri narative  sau la nivel de expresie”; cutare îl considerã “întemeietorul unui altfel de roman”,  
deci absolut original, dar, concomitant, îl leagã de Mircea Eliade, Eugen Barbu, Ernesto Sabato, Mario Vargas  
Llosa, Michel de Ghelderobe, W. Faulkner, Gabriel Garcia Marques etc.

Lãsând la o parte astfel de curiozitãţi,  cert este faptul cã Ioan Neşu rãmâne un prozator cu har.  În 
povestirea “Zi de toamnã cu cal”, care dã titlul singurului volum de prozã scurtã, calul lui Florea Gheorghe al 
lui Marin Preda, reîncarnate parcã în calul lui Ion Ghebea al lui Ioan Neşu, mai mare o datã. În alta o mamã  
pleacã la oraş sã-şi vadã bãiatul, cum pleca şi Moromete în capitalã dupã ai lui, numai cã acesta îl gãsise pe  
Nilã la bloc, pe când femeia îl aflã plecat şi se întoarce mâhnitã dupã ce doarme câteva ceasuri în garã. În  
altele – ba un omor, ba o înmormântare, ba niţicã “dragoste pe furate”, adicã ce se întâmplã de când e lumea în  
sat, despre care au scris mulţi, povestite aşezat, trait, adesea mişcãtor, în notã personalã. Lumea este cea a  
Teleormanului, satul este cel natal al scriitorului, iar personajele, cele mai multe, sunt de gãsit aici, unele chiar  
cu numele neschimbat, ca la Zaharia Stancu, originar din aceeaşi localitate de pe “lunga, îngusta şi sãraca vale  
a Cãlmãţuiului”.

Romanele – concentrate, pânã în 200 de pagini – sunt, în fond, nişte naraţiuni ceva mai cuprinzãtoare,  
reliefând destinele unor intelectuali  cu obârşie  rusticã suferind efectele  pojarului  communist  sau prinşi  în 
“jocul” încâlcit al tranziţiei româneşti care îl supune pe om la diverse încercãri, tentaţii, subterfugii şi riscuri.

Petricã asistã la drama destrãmãrii idealurilor ţãranului de la câmpie, colectivizat şi depersonalizat, şi îi  
împãrtãşeşte suferinţa. (Un pumn de iarbã) Gheorghe A. Gheorghe, ratând o cãsãtorie (implicit o dragoste) îşi 
cautã alta şi o gãseşte,  remontându-se sufleteşte (Marele necunoscut), Octavian Frunzariu, pentru a ajunge 
director, deşi are calitãţi deosebite pentru o asemenea funcţie, este supus presiunii de a adera la partidul aflat la 
putere (Privire clandestinã), Dinu Andreescu, ajuns miliardar prin folosirea unui arsenal infernal de tertipuri, 
moare  în  urma  unui  accident  provocat  de  unii  cãrora  le  pricinuise  necazuri.  El  devine  victima  propriei 
conduite şi a sistemului în care este angrenat. Dialogul dintre doi apropiaţi ai sãi este edificator:

“- Eu presupun, tu ia-o numai ca o pãrere, cã el acum, chiar dacã ar vrea sã se retragã sau  
sã se limiteze, poftim, sã reducã sfera afacerilor sale, nu ar mai putea, nu l-ar mai lãsa alţii. Pentru  
cã trebuie sã fim de acord amândoi cã el este un subansamblu în cadrul unui mechanism, iar dacã n-
ar mai funcţiona subansamblul, n-ar mai funcţiona sistemul, înţelegi?

-
Oricum, eu rãmân la ideea mea, pentru cã ãştia pe care îi învârte el pe degete nu sunt  

oricine,  sunt  oameni  cu  grade,  cu  funcţii,  cu  relaţii,  nu  crezi  cã  i  se  poate  întâmpla  şi  lui  un  
accident?”

(Naturã moartã cu statuie)

Chiar dacã pe alocuri invenţia ar trebui mai pronunţatã şi asistãm la o aglomerare de întâmplãri pe o 
suprafaţã epicã restrânsã, proza lui Ioan Neşu este viguros articulate şi nu puţine scene rãmân memorabile prin 
resorturile ce le genereazã şi prin recuzita de sentimente şi gesturi a personajelor. Curioasã şi de efect este  
alternanţa naratorilor în Naturã moartã cu statuie – povestesc când autorul, când Dinu, când Edith … Limbajul 
este muntenesc pigmentat cu termeni din sud.



O PARABOLÃ A PUTERII

Ana Dobre

Meandre, Nr 1-2 , Ianuarie-Februarie 2008

Cartea care-ţi vine imediat în minte dupã ce parcurgi ultimul roman al lui Ioan Neşu, Molima (Editura  
Semne, Bucureşti,  2008) este cea a lui Marius Tupan, “Batalioane Invizibile”.  Aceeaşi  placere a invenţiei 
narative, aceeaşi  tendinţã de a inventa pe marginea politicului, de a scormoni posibile scenarii  dincolo de  
frazele  şi  imaginea  politicã.  Se  pare  cã  societatea  româneascã  actualã  aruncã  scriitorului  permanent  o 
provocare. Iar aceastã provocare pune în discuţie raportul dintre imaginaţie şi realitate, ficţiune şi non-ficţiune. 
Realitatea  pare  cã  întrece  imaginaţia.  Scriitorul  trebuie  sã-şi  decline  inferioritatea  în  faţa  întâmplãrilor 
rocamboleşti şi sã devinã secretarul societãţii, sã transcribe realul în formele epicului.

Undeva, Mircea Eliade spune referitor la poporul roman şi la relaţia lui cu politicul cã este unic în a-şi  
consuma energiile în slujba acestuia. Aceastã predilecţie evidentã şi detectabilã ca trãsãturã la bãrbaţii naţiei se 
prelungeşte în literaturã în naraţiunile politice. Frecventele dezbateri, talk-show-urile, “fabricile” de ştiri sunt  
emanaţii ale acestei predilecţii devenite o pasiune cronofagã şi inutilã.

O astfel  de literaturã  se apropie  de  ancheta  jurnalisticã.  Invenţia  epicã  este  inferioarã  tehnicilor  şi  
proceedelor  narative,  accentul  cade  pe iluzia adevãrului,  pe autenticitatea  faptelor.  Scriitorul  face  eforturi  
pentru a-şi convinge cititorul de realitatea faptelor prezentate. Stilul îşi descarcã podoabele, ţelul nu mai pare a  
fi esteticul, ci reflectarea adevãrului social-politic din zona puterii. Literatura îşi cautã alte convenţii pentru a-
şi consolida o altã/nouã esteticã.

Aceste scheme narative se regãsesc în romanul Molima al lui Ioan Neşu, un roman care se vrea o  
parabola despre putere şi corupţie. Absenţa determinãrilor temporale şi spaţiale conferã romanului o tentã  
parabolic. Autorul identificã un scenariu al puterii şi-l propune spre meditaţie într-o schemã epicã prin tehnica  
relativizatoare a perspectivelor multiple.

Epicul se dezvoltã pe douã linii narative – redacţia unui ziar şi “Structura” – care se intersecteazã 
permanent,  veştile  din  unul  rãsfrângându-se  în  celãlalt.  Modul  în  care  faptele,  întâmplãrile  din  cadrul  
Structurii se  reflect  în  cadrul  redacţiei;  în  conştiinţa jurnaliştilor  constituie şi  modul  în  care  se compune 
romanul. Unghiul se diversificã prin mãrturiile unor personaje care dau seamã despre personajul Laurenţiu  
Petrescu, unul dintre marii şefi ai Structurii, arestat şi, ulterior, pedepsit pentru vina de a-şi fi dorit el însuşi  
Puterea.

Dacã am citi acest roman ca pe un roman cu cheie, în personajul Laurenţiu Petrescu am fi tentaţi sã 
identificãm detalii, date care ar duce la procesul lui Lucreţiu Pãtrãşcanu (iniţialele numelui personajului ar fi  
un indiciu în acest sens…). Scriitorul îşi scoate, însã, romanul de sub limitele temporale pentru a sugera cã  
acel scenario este repetabil, cã în josnicie oamenii şi sistemele se aseamãnã.

În  acest  context,  titlul  de  Molima capãtã  semnificaţii  deosebite  şi  explicã  frecvenţa  lui  în  text  cu 
valoare de leitmotiv.  Molima este o boalã a societãţii  constând în suspiciune, corupţie,  confuzie valoricã, 
îngenuncherea  capetelor  semeţe.  E o “molimã dirijatã”,  dupã cum spune un personaj  –  Lache Mãcelaru, 
“politicã de epurare”, “bubã neagrã”, “şerpãraie”. Molima constã şi în a inventa/fabrica vini imaginare pentru  
a scãpa de indivizii incomozi. E o putere underground, care acţioneazã în spatele cortinei, o structurã de tip 
mafiot al cãrei ţel este puterea care înseamnã bani, avere, poziţie socialã. Uneori, naratorul împrumutã vocea  
poporului şi în stil impersonal noteazã : Se zvonea cã indivizii specializaţi în spargeri, care acţionau cu atâta  
dezinvolturã, pentru orice eventualitate, erau pãziţi chiar de cei care ar fi trebuit sã asigure ordinea contra  
unei anumite pãrţi din pradã (pag. 79).



Molima este un roman-dezbatere în care dosarul de existenţã se constituie din multitudinea punctelor 
de vedere pentru a proiecta luminile asupra unui personaj – Laurenţiu Petrescu – şi a problematicii legate de  
“cazul” sãu. Personajele se grupeazã în funcţie de interesul politic sau/şi pecuniar,  în funcţie de ponderea  
demnitãţii în caracterul lor. Un motiv plin de semnificaţii dramatice este moartea. Personajele nu sunt însã 
unele tragice. Pentru Cornel Dumitru, violat împreunã cu nevasta de generalul Bobicã, moartea este ultima 
demnitate pe care şi-o permite pentru a se salva ca om. Alte morţi (Ivãnescu, de exemplu) sunt suspecte,  
sugestia  evident  fiind  aceea  a  asasinatului  politic.  Ultima  moarte,  care  stinge  şi  conflictul  şi  pune  capãt  
“molimei” – cea a Stãpânului “Structurii” are similitudini cu scenariile legate de moartea lui Stalin. În acest  
fel, romanul îşi mai adaugã o semnificaţie – romanul dictatorului/dictaturii.

Cu unele  scãderi-  stilul  excesiv journalistic,  în  dauna creaţiei,  schematismul  unor personaje,  unele  
nefiind viabile, pãrând ilustrãri ale unor idei ale autorului – romanul este o lecturã agreabilã oferind un punct 
de vedere asupra realitãţii contemporane evanescente.

MOLIMA – DE IOAN NEŞU

Titus Niţu

Helis, Nr. 12 (68), Decembrie 2008

Pe data de 19 Octombrie a.c. am primit aceastã carte din partea autorului, un gest care mi-a fãcut o  
plãcutã surprizã. Un invidious şi slavã domnului astfel de schizoizi sunt destui, ar zice : “septuagenarii ãştia 
devin hipersensibili!”. Iatã de ce, înainte de a intra în subiectul propriu-zis, plonjez în timp în 2001, când am 
înfiinţat noua revistã “Tribuna literar-artisticã şi cultural” în care aduceam ca argument  ideea cã “cel  mai  
important pentru ea este sã existe şi sã reziste” şi “sã depindã în mod logic şi necesar de realizarea ei (mã  
refeream la cei ce îşi vor pune semnãtura pe producţiile proprii).

Din aceste perspective, e limpede cã între ei a fost şi Ioan Neşu. Menţionez cã rãsfoind revista, pânã în  
anul 2003, este evident cã în acea perioadã Ioan Neşu era déjà un prozator format, de talent. Sub semnãtura lui 
apãruserã romanele “Alesul” – 2003, “Marele necunoscut” – 1995 şi “Naturã moartã cu statuie” -2000. Şi 
toate  acestea  în  condiţiile  în  care  circula  cu  îngrijorare  întrebarea  retoricã  :  “se  mai  scrie  literaturã 
româneascã?” Într-o succesiune logicã venea si întrebarea : “se mai citeşte prozã, mai ales cea de respiraţie?” 
Ambele întrebãri reveneau obsesiv dupã 1989. Nu este mai puţin adevãrat cã ele sunt valabile şi astãzi, din 
varii motive.

De remarcat cã se miza pe “literatura de sertar”, sertar care a fost din pãcate gol-goluţ. În schimb, piaţa  
cãrţii a fost invadatã de jurnale intime, pe care Eugen Simion le-a explorat în trei volume intitulate “Ficţiunea  
jurnalului intim”, lucrãri de anvergurã analiticã şi exemplificare prin plonjãri în temporalitate. Jurnalele au 
continuat, pentru un timp, mai ales prin conţinutul documentar în sfera intimã, a autorilor şi incidenţelor lor cu 
politica timpurilor.

N-aş vrea sã omitem hemoragia de tonuri şi apetitul unor oameni politici de a-şi publica trecerea lor 
prin demnitãţile deţinute, justificându-se fiecare dupã gradul de implicare, competenţe şi riscuri. Toate acestea  
au însã un caracter propagandistic. 

Pãrãsesc acest excurs şi mã cantonez, în continuare, pe proza lui Ioan Neşu, care impresioneazã prin 
diversitate tematicã, oportunitate evenimenţialã, fineţe şi rafinament caracterologic, mânuirea mijloacelor de 
exprimare şi tot ce ţine de creaţia adevãratã.

 De la un roman la altul, elementele de diferenţiere, ca prozator care se respectã, ele esenţializeazã şi  
valorificã informaţiile prin translaţii de timp şi spaţiu raportate la cotidian cu toate cã, uneori pare prea frust.



Cu aceste consideraţii sintetico-generalizatoare, m-am apropiat de cartea care a fost, de fapt, pretextul 
întoarcerii în timp şi anume romanul MOLIMA.

De data aceasta Ioan Neşu mã surprinde pãtrunzând într-un domeniu foarte apropiat mie, acela al presei  
scrise. Se confirmã deci (sau se potrivesc) versurile lui Geo Dumitrescu : “La urma urmei / din câte adevãruri  
se compune un om?” Şi atunci, completez eu, o fi şi Ioan Neşu un “nomad” ca şi mine şi s-a aruncat într-o  
lume a neliniştilor în care oameni ai presei trãiesc şi satisfacţii poate, uneori, nãclãite de ticuri şi patimi care  
intrã în conflict cu o societate bolnavã şi se contamineazã şi ei.

Explorãrile  din Molima surprind febra  şi  sevrajul  intrãrii  şi  ieşirii  din evenimentele de presã.  Sunt  
bucuros sã constat atmosfera surprinsã într-o redacţie intratã când în derivã, când în stare de limpiditate.

Din lecturã, am impresia cã autorul a stat aşezat într-un ungher dinadins întunecat  şi a pândit toate  
personajele, creionându-le dupã toate cerinţele portretizãrii : fizice, morale, intelectuale etc. Similitudinile (fie 
ele şi ficţionale) sunt evidente. În acelaşi timp, îngroşarea unora ţine de cerinţele prozei în cauzã.

Temporalitatea?  Este uşor deductibilã.  Contextualitatea?  Amalgamatã,  derutantã,  ca  un fel  de Turn 
Babel. Machiavelisme? Cât cuprinde. Planurile se schimbã într-un zig-zag vertiginous pânã la deznodãmântul  
catastrofal.

Aşadar, romanul este construit şi esopic-neclar, ambiguu, ceea ce pune imaginaţia cititorului la lucru sã 
identifice trimiterile scriitorului prin experimente, personaje, opinii, atitudini ş.a.m.d.

De  altfel,  finalul  deschide  multe  şarade,  prin  şi  din  context,  dar  în  primul  rând  prin  meditaţia  
redactorului şef : “Ion Culea a ascultat comunicatul la radio. Într-un fel nici nu a fost surprins. Buba neagrã a  
plesnit. Nici nu se putea altfel. Şi-a aruncat puţinele lucruri pe care le luase cu el, de-a valma, în geamantan şi  
s-a grãbit sã prindã ultimul tren. Avea un sentiment de uşurare, de eliberare, pe care nu-l mai simţise de când 
fusese lãsat la vatrã. Simţea nevoia sã iubeascã, sã-şi vadã prietenii, redacţia cu mesele ei vechi …” Şi ceva 
mai jos : “…Multã lume avea lacrimi în ochi. Se foloseau des batistele. Îşi aprinse o ţigarã, deşi nu ştia dacã  
este un gest potrivit într-un astfel de moment şi se retrase pe o stradã mai liniştitã, zicând cu voce tare, parcã s-
ar fi adresat cuiva : “Prostimea asta chiar plânge, domnule!”.

DICTATURA, ÎNTRE TRECUT ŞI VIITOR

Constantin Dram

Convorbiri Literare, Nr 2 , Februarie 2009 (pag. 82-84)

Romanul lui Ioan Neşu,  Molima (Editura Semne, 2008) trimite spre un univers ficţional ce pare a fi 
decupat,  printr-un  procedeu  ce  trimite,  uneori,  spre  tehnica  feliilor  de  viaţã  balzaciene,  dintr-un  spaţiu 
referenţial revolut, uneori, mai aproape de prezent, alteori, deoarece în mod frecvent incidenţa unor amãnunte 
trimite inclusiv spre o realitate posibil contemporanã sau viitoare. Altfel spus, prozatorul reuşeşte sã contureze 
un altfel de parabola a puterii demente, fãrã a trimite explicit la un anume tip de societate supus analizei,  
considerând cã ultimele decenii derulate istoric se pot concentra spre a extrage în încãrcãtura lor un model  
ficţional care trimite, cu încercare de sintezã, la ceea ce a fost sau care se configureazã ca un avertisment spre  
ceea ce ar putea fi. 

Autorul  reia,  de  altfel,  o  temã frecvent  vehiculatã  de  literature,  aceea  a  puterii  :  puterea  poate  fi 
descrisã, analizatã, comparatã în cadre referenţiale asumate, prezentate ca atare, poate fi prezentatã parabolic,  
într-o formulã aplicabilã oriunde şi oricând sau, alteori, într-o formulã mixtã, aceea care îmbinã ambele soluţii,  
intersectând  mai multe register,  plasate în zone posibile  ale  istoriei  curente,  ca şi  în zone ce ţin doar de  
proiecţia ficţionalã. De altfel, începutul romanului trimite, într-o manierã corespunzãtoare,  persuasive, spre  
ideea de putere care  acţioneazã în forţã  :  “Puterea asta  chiar  se ţine de cuvânt,  domnule! zise Ion Culea 



aproape strigând, când intrã în redacţie, mai bines pus, când dãdu buzna, aruncându-se înãuntru, ca şi cum l-ar  
fi împins cineva de la spate. Efortul de a urca în fugã cele douã etaje îl marcase şi fu nevoit, mai întâi, sã se 
odihneascã o vreme, în vreme ce toţi ceilalţi îl urmãreau puţin neîncrezãtori aşteptându-se la o farsã din partea  
lui. Îşi reveni şi numai apoi continua : L-au arestat pe Petrescu!”

Maniera  aleasã  de  narator  constã  în  plasarea  atenţiei  celor  ce  lectureazã  textul  în  atmosfera  unei 
redacţii,  unul  dintre  personajele  principale,  ziaristul  Culea  fiind  cel  care  favorizeazã  o  posibilã  cale  de  
înţelegere, de mediere a faptelor prezentate. Suntem într-un univers concentraţionar, un spaţiu-timp suspect de  
aproape de parametrii  realitãţii  immediate,  univers  ce  se delimiteazã adesea,  însã,  de asemãnãri  nedorite, 
trimiţându-ne spre un timp anterior, al dictaturii absolute sau spre un timp neprecizat. E un univers în care  
existã un Stãpân absolute, cunoscut atât prin pulsiunile sale dictatorial, cât şi prin relatarea unei poveşti de  
dragoste în cod absurd, ridicol şi sentimental, totuşi : în aceastã zonã se joacã frecvent prozatorul Ioan Neşu, 
îmbinând modalitãţi discursive şi atitudini diferite, nuanţând în chip fericit tonalitãţi ce riscã sã devinã prea 
crude. E o lume ce trãieşte cu spaimã, dominatã de abuzuri la tot tipul, inclusiv cele de naturã sexual, o lume  
ce  anuleazã  intimitatea  şi  libertatea  de  gândire  şi  acţiune,  având,  culmea,  anumite  motivaţii  şi  pretenţii,  
inclusiv de naturã istoricã. E o lume în care se vorbeşte demagogic, se traseazã linii de conduit, e o lume în 
care  cuvântul  poate  avea  puteri  nebãnuite  :  “  V-am  convocat  pentru  cã  trebuie  sã  lãmurim  mai  multe 
probleme! Îmi dau seama cã în ultima vreme v-aţi cam lenevit! V-aţi inoculat şi nu înţeleg de ce, spiritul 
acesta de automulţumire, ca şi cum, începând de acum, nu ar mai fi nimic de fãcut! Ce am realizat pânã în  
present, consideraţi voi cã ne este de ajuns nouã şi urmaşilor noştri. De aceea spiritual vostru de vigilenţã a 
slãbit. V-aţi obişnuit cu ideea nocivã cã puterea este dulce ca mierea. Dar puterea este şi perversã. O datã ce ai  
obţinut-o, de abia atunci încep greutãţile. Pentru cã trebuie s-o pãstrezi şi mai ales, sã ştii s-o pãstrezi. Altfel ţi  
se strecoarã printre degete. Voi credeţi cã totul este aşa de simplu? Înseamnã cã nu cunoaşteţi istoria. Puneţi  
mâna pe carte şi mai citiţi! Nu trebuie sã vã mân eu de la spate, ca pe cãţei! Noi nu ne aflãm în situaţia unor 
alte  popoare,  guvernate  de  regi,  unde  familiile  dominatoare  constituie  stãpânii,  iar  ceilalţi  sclavii.  Noi  
guvernãm asupra unor oameni care trebuie sã se obişnuiascã cu un anume tip de libertate, dar şi cu o anumitã  
severitate  care sã fie  garantul  acestei  libertãţi.  Cu alte cuvinte,  vorbim despre o libertate  limitatã,  dar,  în 
acelaşi timp, despre o severitate totalã. Lumea este puţin timoratã, speraitã, intimidatã. Este o stare care ne  
convine! Iar starea aceasta trebuie menţinutã în continuare. Fãrã sã facem vreo concesie. Cã în jurul nostru  
colcãie gândacii este adevãrat? Şi tocmai pentru asta trebuie sã luptãm. Sã luptãm pânã îi vom stârpi pe toţi!  
Chiar dacã vom fi nevoiţi sã importãm forţã de muncã!”

Romanul nu reuşeşte, poate nici nu-şi propune, sã surprindã dimensiunile complexe ale unei societãţi 
bolnave. La acest nivel se opereazã mai mult în planul sugestiei, autorul mulţumindu-se sã sugereze starea de  
“molimã” care cuprinde mai totul, nedezvoltând multe planuri. Dincolo de planul lumii redacţionale ce se 
nutreşte, la propriu, cu ştirile calde, dincolo de relaţia familial a lui Culea, şarjatã în planul satisfacţiei sau  
insatisfacţiei  sexual,  dominate  este  imaginea  unei  Structuri.  Aceasta  delimiteazã,  terifiazã,  controleazã, 
opereazã în toate sectoarele, fiind în acelaşi timp, atât aparatul atotputernic ce ajutã la pãstrarea dictaturii, cât  
şi un supraorganism ce poate sã îi înghitã pe Stãpân şi oamenii acestuia. De altfel, molima acţioneazã şi asupra  
acestora, generali, miniştri, torţionari, avizi de putere, pãtimaşi, creionaţi, din nou, pe proiecţii sexual şarjate ;  
o reuşitã în asemenea pagini rãmânând portretul lui Bobicã, personaj alambicat, dominat de patimi diverse şi  
de umor greu de înţeles (“Cum ar fi putut sã-şi pãstreze o soţie,  când şedinţele durau pânã la ziuã, când  
arestãrile trebuiau pregãtite non-stop, iar cine scãldate în vodcã sau vin, numai între bãrbaţi, la vilã, durau  
toatã noaptea.”)

Absenţa detaliilor şi a comentariilor prelungite este motivatã şi de dimensiunile reduse ale unui roman  
precum acesta de faţã;  ar fi fost interesant de vãzut cum putea fi, din punct de vedere narativ şi stylistic,  
prezentatã şi disecatã imaginea complex a Structurii, altminteri mai mult sugeratã, cum arãtam mai sus. Şi 
totuşi, autorul a gãsit o soluţie ingenioasã, prin spargerea poveştii central, având în centru pe Culea şi lumea 
unui ziar avid de informaţia  ce trebuie  sã-i  mãreascã  tirajul,  şi  introducerea  unor relatãri,  una inclusiv a  
persoanei ce cuprinde ideea de putere, Stãpânul. Sunt pagini ce surprind secvenţe de o încãrcãturã dramatic  
aparte,  bazatã  pe aciditate,  sarcasm, absurd,  tragic  existenţial  sau lichelism politic  deşãnţat.  Astfel,  într-o 
asemenea relatare, soţia unui tovarãş inferior ca poziţionare a importantului Bobicã prezintã drama prin care  



trece  familia  ei,  dramã axatã pe comportamentul  dictatorial  absurd  al  generalului  de care  se temeau toţi, 
comportament care merge pânã la posedarea soţiei tovarãşului sãu, în vila în care cuplul  a fost onorat sã fie  
invitat, comporatment care nu prevede, nu ţine cont de faptul cã soţul acesteia se va sinucide a doua zi. O altã 
relatare se referã la cazul lui Laurenţiu Petrescu, personaj important în structurã, lichidat de tovarãşii  care se 
temeau  de  el,  pentru  “patriotismul”  acestuia,  povestea  semãnând  cu  un  caz  celebru  de  la  începuturile  
comunismului la noi, când un ministru comunist intelectual a fost executat pentru diferenţele uriaşe de gândire  
ce îl separau de primitivii conducãtori. În alt registru, o asemenea relatare prezintã cazul unei femei-locotenent 
ce îşi aşteaptã sfârşitul conform unei liste sinistre ce circulã în acest sens, deoarece ea a fãcut parte din cei care 
l-au servit de aproape pe Stãpân, inclusive la nivelul intimitãţii bãrbat-femeie; cât priveşte relatarea despre 
ascensiunea şefilor zilei, inclusiv a Stãpânului, acestea trimit, iarãşi evident, spre informaţii cunoscute din 
decenii mai vechi, despre ascensiuni din nimic a conducãtorilor comunişti. De altfel, Neşu combinã destul de  
elastic informaţiile, amestecând date din epoca mai veche cu cele din epoca mai apropiatã de ’89 şi cu repere 
ce ţin de anii contemporaneitãţii  actului de redactare a romanului. Aşa cã trimiteri la Nichita Stãnescu sau 
Marin Preda, alãturate trimiterii la un ministru intellectual şi patriot neagreat de structura primitive şi având 
alãturi şi alte informaţii despre o iminentã grevã a profesorilor ce nu au o lege a salarizãrii corectã ţin de  
tehnica romanului de faţã de a configure o lume narativã distinct, un univers funcţional decolat şi colat în chip  
inteligent, în aşa fel încât parabola molimei sã fie adaptabilã  şi înţeleasã oricând. 

Finalul romanului este oarecum surprinzãtor, neanunţat, nepregãtit de acumulare de tensiuni evidente; 
cel care pãrea cel mai temut acolit al Stãpânului, Bobicã, îl va ucide pe acesta, prin injectare, ca şi cum tot ce  
ar fi fãcut el pânã acum ar fi trebuit sã conducã la dorinţa de a scãpa ţara de dictator. E o soluţie nu tocmai  
concludentã, aceasta cu care Ioan Neşu încheie romanul, salvatã parţial prin replica ultimã, replicã reuşind sã  
surprindã plastic şi evident psihologia mulţimii manipulate dictatorial, serios avertisment pentru orice epocã şi  
orice tip de conducãtor, aparent iubit mai mult decât alţii : “Auzea muzica fanfare, o muzicã funebrã care îi  
furnica pielea. Multã lume avea lacrimi în ochi. Se foloseau des batistele. Îşi aprinse o ţigarã, deşi nu ştia dacã  
era un gest tocmai potrivit într-un astfel de moment şi se retrase pe o stradã mai liniştitã, zicând cu voce tare,  
parcã s-ar fi adresat cuiva : Prostimea asta chiar plânge cu adevãrat, domnule!”

EVENIMENTUL LITERAR AL ANULUI

Ion Anghel Mânãstire

Curierul, Anul III, No 126, Octombrie 1994

Nu greşesc  cu  nimic  dacã  afirm  cã  romanul  lui  Ioan  Neşu,  scriitor  pe  care  şi-l  vor  revendica  şi 
cãlãrãşenii şi ialomiţenii, este cel mai important eveniment nu numai al anului dar şi al ultimilor patru ani din  
cultura acestui colţ de ţarã.  Un pumn de iarbã, titlul romanului de debut al lui Ioan Neşu, surprinde prin 
profesionalismul  scriiturii,  al  compoziţiei,  al  atmosferei  şi,  de  ce  nu,  prin  ştiinţa  autorului  de  a  da  viaţã  
personajelor  sale.  Deşi  zgârcit  în  descrierea  fizionomiei  satului  Vlahia,  aflat  undeva  în  preajma  unui 
combinat, totuşi acea comunitate trãieşte zbãtându-se între trecut şi viitor, între perisabil şi etern. Eternã va  
rãmâne însã dragostea robilor pãmântului pentru praful şi ţãrâna care le-a dat viaţã şi de pe urma cãreia abia  
vieţuiesc. Eternã va rãmâne şi povestea de iubire dintre cei doi adolescenţi, o iubire cum numai o singurã data 
în viaţã se întâmplã sã vinã într-o lungã şi fierbinte vacanţã de varã. 

În romanul sãu, scriitorul Ioan Neşu se relevã ca un realist lucid ce refuzã imaginile violente şi lubrice  
care populeazã paginile cãrţilor de pe tarabele din gãri.  Armonia şi atmosfera de seninãtate predominã în  
paginile opului sãu, iar peisajul secetos, cel al unei halucinante veri îi permite lui Ioan Neşu ca prin iubire sã le  
gãseascã personajelor un ultim şi necesar refugiu. Şi toate acestea sunt redate de autor cu o deplinã sinceritate,  
fãrã emfazã şi fãrã retorism. Felicitãrile mele, domnule scriitor.



FEŢELE NETÃCUTE ALE UNEI DRAME

Şerban Codrin

Hermes – Press, Anul I, No. 65, August 1994

Ampla povestire “Un pumn de iarbã” de Ioan Neşu se încheie cu o gravã greşealã de corecturã : a fost  
redactatã  la  Slobozia  şi  terminate  la  6  Martie  1984,  aşadar  acum  zece  ani.  Eroarea  corectorului  mutã  
redactarea  în  1994,  de  fapt  confundând-o cu  actul  tipãririi.  Predat,  pe  vremuri,  editurii  Albatros,  Mircea  
Sântimbreanu a respins manuscrisul  cu spaimã şi  oroare.  Dupã lecturã,  îi  dai  dreptate,  cu vârf  şi  îndesat 
bãtrânului, abilului şi în definitive, atât de perversului editor. Tipãrit în 1984, manuscrisul ar fi devenit o carte 
incendiarã. Dar sã nu anticipãm. 

Povestirea  cititã  în paralel  cu “Ion”  de Liviu  Rebreanu,  romanul  nostru ţãrãnesc  – etalon (nu-i  un 
termen tocmai correct, însã are calitatea de a fi exact), şi cu “Moromeţii” de Marin Preda (roman genial, dar  
tezist, posesor al unor false idei despre ţãrani), dã la ivealã o viziune absolut diferitã, e o frescã smulsã parcã  
din altã lume. Rebreanu şi Preda descoperã în civilizaţia satului mari valori, ţãranii au pentru ce se naşte şi trãi. 
Dar, la un moment dat, un seism aruncã din ţâţâni universal echilibrat al plugarului, apare rupture, prãbuşirea, 
teroarea. O idée dementã, o forţã malefic s-a insinuat în viaţa ţãranului furându-i pãmântul, temelia casei, caii,  
caprele, dãrâmându-i viaţa. Fãrã proprietate, omul liber de ieri devine sclavul de azi, tocmai bun sã se piardã  
în furtunã, în alcoholism, în vid, alungându-l de pe pãmântul creator al vechii sale civilizaţii. Apare un cancer  
social, impostorii se înmulţesc, plãgile iau proporţii distrugând fizic şi moral satul. Ceea ce e mai cumplit,  
tradiţia nu se transformã, ci e dezrãdãcinatã cu cinism, asasinatã cu bunã ştiinţã în numele a nimic, înlocuitã cu 
infernul communist, o cazarmã generalizatã. Din acest punct de vedere, viziunea lui Ioan Neşu este radicalã, 
fãrã patimã, obiectivã, dar în acelaşi timp neiertãtoare. Hora satului devine o îmbulzealã în ruina unui aşa-zis 
cãmin cultural, spaţiu jalnic de promiscuitate; drumul bisericii duce la o cârciumã, unde se înjurã negru, ca  
într-o lume fãrã Dumnezeu. Idiotul şcolii, devenit prostul printre tractorişti, se metamorfozeazã în secretar cu 
propaganda, maşinã hârbuitã de tocat celuloza limbajului de lemn. În timp ce îşi debiteazã inepţiile, se ivesc  
navetiştii în drum de la garã spre casã, spectre dintr-un coşmar dantesc, o paginã antologicã în arta descrierii.  
Şi  cartea  e  construitã  dintr-un asemenea lanţ  de urâţenii,  cu care  prozatorul  leagã  picioarele  ţãranului  de  
blestemata “civilizaţie comunistã”, cea care îşi pusese în ambiţie sã distrugã omenescul, frumosul, eticul din  
om.

Şi totuşi, o singurã, o micã şi plãpândã luminã arde în toatã aceastã beznã : o ţãrancã merge la muncã,  
îşi face normele pentru nimic altceva, ci vrea sã-şi câştige libertatea de a fura, la sfârşitul zilei, un pumn de  
iarbã şi câteva roşii, hrana sãracã a animalelor din curte şi a familiei. Atât. Restul e rãzboiul dintre omul  
refractor şi opresiunea dicaturii totalitare şi totale.

Şi încã o datã acel totuşi : ţãranul se opune distrugerii sale prin fuga la oraş, unde uitã de pãmânt sau îşi 
bate joc, cu surâs amarnic, de sclavia modernã. Mai mult, gãseşte resurse de regenerare în promiscuitate. A 
bea în continuu devine un act moral, reparatoriu, o valoare supremã. Beat, ţãranul îşi recapãtã demnitatea şi  
libertatea de a nu tace, de a-şi descãrca sufletul, de a spune adevãrul.

“Roman” în sensul rusesc al povestirii simple, fãrã conflict, ci descriind un univers prin scene legate  
între ele prin subtext, cartea lui Ioan Neşu este în primul rând un teribil act de acuzare socialã. Limbajul se  
muleazã  perfect  viziunii  scriitorului,  “dezordinea  lingvisticã”  sugerând  incoerenţa  unei  lumi  de  neînţeles  
protagoniştilor ei, dar perfect lizibilã cititorului.  Vlahia, numele satului de câmpie, simbolizeazã de fapt o 
“Valahie”,  o  ţarã  concentratã  pe  un  petic  de  loc,  prozatorul  monografiind-o.  Singur  în  acest  univers 
concentraţionar,  Petricã,  eroul  cãrţii  e  martorul  degradãrii  haotice  a  ţãrãnimii,  victimã nu  a  istoriei,  cum 
insinua Marin Preda, ci a falsificatorilor şi a demenţilor secolului XX.



Revolta  ţãranilor  lui  Ioan  Neşu e pasivã,  dar  nu în  genunchi.  Amestecul  grotesc,  sângeros  al  unei  
ideologii fals umanitare în viaţa şi soarta satului românesc are în prozatorul nostrum un cronicar virulent şi 
drept.

ÎNCÃ O DATÃ DESPRE SINGURÃTATEA ÎN VLAHIA

Şerban Codrin

Concret, Anul III, No 60, Joi 22 Septembrie 1994

Am tipãrit nu de mult câteva rânduri despre aceastã carte scrisã acum zece ani de Ioan Neşu. Revin cu 
încredinţarea cã este rolul creative al unei conştiinţe.

Despre scriitorul Ioan Neşu nu se poate spune cã fusese interzis înainte de decembrie 1989, pentru  
simplul motiv cã oficialitatea, prin grija vigilentã a editurilor, nu-i dãduse prilejul public de a deveni “autor”,  
Ioan  Neşu  nu  exista,  “nu  era  o  problemã”.  Citit  azi,  referatul  prin  care  Mircea  Sântimbeanu  respingea 
manuscrisul în Martie 1984, este ridicol şi acuzator în acelaşi timp. Versatul editor reproşa prozatorului tocmai  
calitãţile : curajul moral de a prezenta un sat distrus, maculat de colectivizare. Eroul cãrţii, martorul, Petricã,  
trãieşte drama singurãtãţii printre oamenii pe care îi cunoştea bine, dar nu îi mai recunoştea. Venit acasã în 
vacanţã, studentul are puterea de a cântãri cu ochi lucid binefacerile revãrsate de totalitarism peste satul cu 
nume simbolic, Vlahia. Din vatrã a civilizaţiei, V(a)lahia se metamorfozeazã în infern. Personajele devin o 
fauna,  unde  aproape  nu  mai  existau  deosebiri  între  oropsiţi  şi  noii  asupritori,  “promovaţi”  din  noroiul  
vechiului sat. “Un pumn de iarbã” se dovedeşte mai radical decât cele douã romane tipãrite în epocã de Ion 
Anghel Mânãstire, cãrţi care au fãcut obiectul unor înscenate procese publice. 

Este foarte clar : astãzi impactul emoţional al romanului nu mai poate fi cel de acum zece ani. Atunci  
Mircea Sântimbreanu a avut de ales între autorul ialomiţean şi prozatorul de la Cãlãraşi. Dacã ar fi mizat pe 
Ioan Neşu, scandalul ar fi fost cu mult mai mare, deoarece viziunea din “Singur în Vlahia”, vechiul titlu al  
cãrţii, este mai radicalã şi mai profundã.

Deocamdatã, “Un pumn de iarbã” rãmâne un document de istorie literarã. În 1984, Ioan Neşu a pierdut 
o mare ocazie de a deveni un caz de rãzvrãtire, argument cã scriitorii nu erau chiar aşa de uşor de câştigat de  
partea unei cauze pierdute, în definitiv, pe baricada unei imposture a istoriei secolului XX. Existã şi cazul 
invers, al scriitorului activist, fals revoltat. Dar asta este o altã problemã.

Ioan Neşu urmeazã sã-şi dovedeascã în continuare talentul, pe care nu l-a întinat niciodatã cu vreun  
compromis. E un uriaş câştig pentru cã nu are de şters nicio vinovãţie.

 

Un “Mit” început  de autor şi continuat de cititor

Marin Lupşanu

Concret, Anul IV, No 82, Joi 5 Octombrie 1995

Mini-romanul lui Ioan Neşu face parte din sfera acelor cãrţi “liniştite”, este un volum “cuminte”.

Povestea este simplã, se desfãşoarã molcom, ca apele câmpiei. Numai cã nesegmentarea acţiunii, lipsa 
suprapunerii de planuri, liniştea care cuprinde volumul de la prima pânã la ultima paginã, linişte care doar 
anunţã dar nu provoacã furtuna, toate la un loc par a fi, dacã nu chiar sunt, tocmai capacitatea autorului de a  
ţine lectorul în şah.



Personajele, puţine la numãr, par abandonate de scriitor undeva, la capãtul lumii, într-o zonã în care  
confluenţa câmpiei cu apele dã naştere mlaştinilor puturoase, un loc unde “nu se întâmplã nimic” la prima  
vedere.

Un fel de mit creeazã autorul asupra lui Gheorghe, un intelectual “rãtãcit” în pielea muncitorului silvic  
de la cantonul lui Chivici. De aici toatã gama de întrebãri, rãspunsuri, presupuneri, tenta de mister, dorinţe  
neîmplinite etc, etc. Cuplul Victor-Florica, singurii subordonaţi ai lui Chivici pânã la venirea lui Gheorghe,  
începe sã se destrame prin îndrãgostirea fetei de intrus. Florica îşi dãdu seama cã îl iubeşte pe Gheorghe într-o  
zi când Victor o bãtu aşa, din senin … “Am sã vã tai beregata la amândoi, nenorociţilor!”. “Victore, nu mai 
da! Nu mai da, Victore! Îţi jur cã nu e nimic din ce crezi tu!”. “Nu e nimic? De unde ştii tu ce cred eu? … Ai 
grijã  sã  nu  mori  cã  o  pãţeşti!”  încheie  Victor  printr-o  sintagmã  pur  ţãrãneascã.  Şi  dacã  Florica  este  
îndrãgostitã, spre tulburarea lui Victor, de Gheorghe, acesta se îndrãgosteşte de Steluţa, fata lui Chivici şi a  
coanei Leana, promisã lui Gelu, bãiatul primarului.

Într-o atmosferã în care fiecare dintre protagonişti aşteaptã ceva : unul ziua liberã, ca sã evadeze la oraş,  
unul bãutura,  altul  întâlnirea,  creşte  interesul  personajelor  pentru Gheorghe,  mai bine spus pentru aflarea  
identitãţii  acestuia,  aşa  cum se întâmplã dupã plimbarea  lui  cu Steluţa  prin oraş  şi  dupã dezvãluirea  din  
restaurant  când,  graţie  unui  necunoscut,  Steluţa  prinde  firul  cu  privire  la  viaţa  lui  Gheorghe.  Pânã  la 
destrãmarea mitului sãu, Gheorghe reuşise sã se facã apreciat de directorul  şi inginerul şef de la judeţ care,  
paradoxal, concluzioneazã la un moment dat cã “nu ştim aproape nimic despre tine!”. Chivici l-ar propune 
pentru un post de pãdurar dacã ar avea ceva clase în plus. Florica, “slabã ca o scândurã de poţi cãlca o cãmaşã 
pe ea”, îl iubeşte deschis, puterea localã este gata sã organizeze o adevãratã poterã pentru prinderea sa, ca  
suspect de crimã. Şeful de post îl urmãreşte la rândul sãu … În tot acest timp, Gheorghe reuşeşte sã menţinã  
misterul asupra sa şi sã îndepãrteze toate suspiciunile, abil, aşa cum reiese şi din dialogul cu Victor, în care  
acesta îi reproşeazã apropierea de Florica, femeia care, într-un cadru cinefil, încearcã sã-l prindã în mrejele  
sale.

Şi dacã personajele nu se disting între ele, exceptând câteva dialoguri, printr-un limbaj propriu, autorul 
reuşeşte sã creeze scene rare, cum ar fi, de pildã, cea în care calmul imperturbabil al oamenilor aşteptând 
oficialitãţile sã le confişte animalele, iese în evidenţã : “Bãurã şi mâncarã în tãcere, parcã ar fi fost ultima lor  
masã împreunã, parcã evenimente grave urmau sã-i despartã.  Chiar şi Victor simţea ceva potenţial în aer.  
Numai câte o gaiţã spãrgea, din când în când, tihna locurilor”, sau prezentarea în manierã ironicã a ajutorului  
şefului de post : “… se scobea absent cu un bãţ de chibrit printre dinţi … şterse bãţul de turul pantalonilor, îl  
studie un timp, apoi îl introduse în cutie. Se mai uitã o datã lung, pe şosea nu vãzu nimic interesant şi plecã la  
rându-i spre sediu”. La fel de bine realizatã este şi scena în care Florica, cuprinsã de euforie bahicã, intrã şi 
iese din casã, în repetate rânduri, fãrã sã realizeze de ce.

Singurul lucid pare a fi în tot volumul Gheorghe, care îşi reproşeazã deseori intrarea în aceastã lume 
platã,  molcomã,  domesticã,  special  creatã  de  Ioan  Neşu,  un  prozator  cu  mânã  sigurã,  în  realizarea  
temperamentelor umane, în creionarea scurtelor pasaje picturale (ce deschid aproape fiecare capitol), o lume 
care te urmãreşte dupã lecturã într-un gust  sãlbatic-patriarhal,  ce pare  cã nu are finalitate  (lasã lectorului 
plãcerea fine-ului povestirii), pe care acelaşi lector o poate continua dupã propria-i imaginaţie.

MARELE NECUNOSCUT

Şerban Codrin

Concret, Anul IV, No 81, 7 Septembrie 1995

Editura RAI îşi face un titlu de onoare editând, cu întârziere de mulţi ani, cãrţile scrise de Ioan Neşu.  
Acel decembrie de graţie din 1989 l-a gãsit pe prozatorul nostru cu şapte cãrţi în sertar, romane şi volume de 
povestiri. Acum, la lecturã, ne dãm seama de ce, pragmatic şi consecvent, editurile comuniste i-au respins  
manuscrisele.  Ioan Neşu este un prozator talentat, cu o nemaipomenitã forţã a dialogului  şi a surprinderii  



limbajului  popular.  Cãrţile  sale  erau  –  şi  sunt  –  o  radiografie  realist,  mãrind  detaliul  pânã  ce  acesta  îşi 
dezvãluie pãrţile obscure, ascunzişurile, oferind cititorului o imagine nudã, halucinantã a unei epoci care a  
deformat şi caricaturizat absolut toul : idei, sentimente, relaţii umane.

Lectura cãrţii mi-a dezvãluit un fapt de mare subtilitate : ampla povestire Marele necunoscut este un 
fel de “ … ciocoii noi”, o continuare în alt secol şi cu alte personaje a romanului lui Nicolae Filimon, nu prin  
structurã ci prin caractere : omul nou al comunismului a devenit “ciocoi”, arhivist ascuns sub demagogia unei  
ideologii de douã parale, o puşlama cu principia, un palavragiu al limbii de lemn.

Un pãdurar cu simţ practice trãieşte în lumea lui verde, în balta Dunãrii, unde şi-a construit gospodãrie 
şi supravieţuieşte. Prin muncã, încearcã sã câştige nişte bani “negri”, cãci pãdurea e mare şi paradis pentru  
toţi. Peste pãdure dau nãvalã activiştii cu diferite pretext, mai ales acea brutã de satrap judeţean care confiscã 
animalele sub motiv cã pãşuneazã  iarba  comunã a poporului  muncitor.  În  realitate,  aceşti  impostori  sunt  
neamurile lui Dinu Pãturicã, pomanagii şi beţivi patentaţi, care nãvãlesc pentru a chefui şi a pleca acasã cu  
portbagajele încãrcate. Ei sunt legea, ei sunt satul, ei sunt împãrţitorii de dreptate, depinde numai de foamea  
care-i pune pe drumuri, cu etica şi echitatea în mânã.

Ioan Neşu transformã pãdurea din paradis în spaţiul unui coşmar, unde personajele vin şi pleacã, se  
ascund de lume şi de ei înşişi, fac dragoste şi braconaj, furã din disperare sau principial, sub ochii miliţianului,  
un alt Ghiţã Pristanda, om cu greutãţi şi sluga tuturor : al activistului, pentru cã e stãpân şi al omului din baltã,  
pentru cã-l şantajeazã şi asta îl ajutã sã trãiascã.

Peste aceastã mizerie deşertatã în inima raiului, Ioan Neşu suprapune o splendid poveste de dragoste, pe  
jumãtate tainicã, pe jumãtate lumeascã. Aici autorul îşi descoperã faţa de poet, de regizor al sentimentelor, dar  
fãrã ostentaţie, cu un lirism bine dozat, absolut deloc  bucolic. Este povestea Marelui necunoscut, mai mult  
sugeratã  decât  spusã,  dând  cãldurã  unei  lumi  care  şi-a  ieşit  de  mult  din  balamale  şi  nu  existã  şanse  de 
vindecare.

Cu douã cãrţi tipãrite, cu multe altele scrise, Ioan Neşu îşi construieşte cu rãbdare capitolul pe care şi l-
a propus singur în literatura românã a sfârşitului de secol XX. Recunoaşterea valorii acestor cãrţi va veni pe 
parcurs. Ieri nu avea curs pe piaţa ideological, azi piaţa pare fãrã criteria, dar aşteptãm cu rãbdare aşezarea  
apelor …

O privire indiscretã asupra romanului “Privire Clandestinã”

Constantin Vremuleţ

Porto-Franco, No 12, Decembrie 1996

Recent, Editura bucureşteanã RAI a editat romanul  Privire clandestinã,  al prozatorului Ioan Neşu. 
Chiar din titlu, volumul se anunţã a fi un demers epic introspective, ce pregãteşte pe cel dispus sã-l parcurgã  
pentru o lecturã ceva mai dificilã, care sã dezvãluie dimensiunile unor trãiri sintetice, cu o anumitã încãrcãturã 
analiticã. De fapt,  aşa şi este.  În  bunã parte,  autorul reuşeşte sã formuleze , destul de inspirit,  un univers  
restrains, aproape închis, în care se mişcã (mai mult se zbat) oameni; fiecare cu intenţia ascunsã de a evada 
doar el, singurul, în detrimental celorlalţi. 

Atent  observator  al  firii  umane,  prozatorul  Ioan  Neşu  îşi  imobilizeazã  personajele  în  acest  spaţiu,  
drastic delimitat, lãsând voit slobode doar gândurile (aspiraţiile?) acestora sã survoleze alte dimensiuni care, în 
realitate, nu pot fi împlinite şi sunt preschimbate, ca de un vrãjitor rãu, în eşecuri mãrunte, meschine. Octavian 
Frunzariu  –  personajul  care  ne  însoţeşte  tot  drumul  lecturii  –  este  unul  dintre  aceştia;  se  complace  în 
rezolvãrile pe care le poate obţine doar în trãirile sale subterane, de fapt micile sale evadãri (trãdãri) germinate  
de unele situaţii mai puţin convenabile, neconforme eului sãu.



Ceilalţi, fostul director Ionaşcu, Olgã Mârdãrescu etc, din imediata sa apropiere, nu fac altceva decât sã  
joace rolul fermenţilor, de catalizatori, frãmântãrilor sale, sã probeze motivaţii credibile conflictelor pe care  
acesta este nevoit sã le trãiscã.

Privirea clandestinã a lui Octavian Frunzariu, strecuratã în ascunzişurile vieţii celorlalţi (cu care intrã în 
diverse contacte) este uneori durã, acuzatoare, alteori înţelegãtoare, de cele mai multe ori cu referiri directe şi  
sancţiuni la adresa sa. 

Substanţa epicã a romanului este exprimatã simplu, fãrã sforţãri novatoare, într-o manierã tradiţionalã, 
ceea ce asigurã prozei o anumitã notã de siguranţã, de seriozitate, de credibilitate.

Aflat la al treilea volum – celelalte fiind Un pumn de iarbã şi Marele necunoscut – Ioan Neşu ridicã  
ştacheta valoricã a prozei sale, dovedind astfel o evoluţie sigurã spre calitate, prin abordarea unei tematici de 
substanţã, nefiind deloc influenţat de literatura la modã.

Scriitori din umbra stejarului

Anatolie Paniş

Almanahul Pãdurii, 1997, Editura Snagov

Din ceea ce cunoaştem – aflat la a doua carte – Ioan Neşu, devenit un prozator realmente autentic,  
încearcã sã îmbine vechea povestire despre oamenii pãdurii cu episoade modern, de structurã caracterologicã 
nouã, asupra altor oameni dar care se mişcã parcã altfel, deşi tot viu şi tot credibil, în fond avem dreptul a 
crede cã şi nouã ni se emancipeazã viaţa cât de cât şi cã ni se cuvine dreptul de a ne constitui în eroi de carte,  
de roman.

Ioan Neşu este şef de ocol şi viziunea sa asupra personajelor cãrora le acordã girul,  poartã aceastã  
amprentã de autor-şef. Existã în prima sa carte o serie de personaje care se reţin. În mod predilect, mişcarea  
personajelor feminine este atât de realã încât ai impresia cã urmãrindu-le evoluţia trãieşti pe viu firescul lor 
opţional. Surprinde însã investigaţia autorului asupra altui domeniu decât cel tipic silvo-forestier.

Am spus toate astea – cã-i şef de ocol – pentru a exemplifica faptul cã ruperea de realitatea sa silvicã  
pentru a pãşi în alt domeniu, ni se pare de bun augur. Într-un alt domeniu, nu neapãrat cel silvic, existã desigur  
ingineri,  directori,  birocraţia  de rigoare,  secretare,  şefi de serviciu etc.  Un adevãrat  prozator nu scrie doar 
despre ramura în care este angajat, ci îşi unificã potenţialul scriitoricesc şi-n alte sfere care nu-i pot fi chiar atât 
de familiare. Cartea de faţã se constituie într-o probã scrisã unde poţi sã iei nota zece la fizicã, dar aceeaşi notã 
zece poţi sã o iei şi la istorie.

O apropiere totuşi existã: e vorba despre lumea asta a inginerilor a cãror mişcare în spaţiu este cam 
aceeaşi indifferent de natura produsului brut pe care-l realizeazã fabrica, ocolul silvic, şantierul de construcţii, 
ori debusolatul inginer agronom de astãzi, care-şi cautã cu osârdie un birou în locul unui camp pe care nu-l  
mai înţelege. Vom spune aşadar cã noul roman al lui Ioan Neşu este o carte unde personajele inginereşti se 
înscriu pe orbita cea nouã. Personajul principal, Octavian Frunzariu (tot frunza pãdurii, sãraca!) se întâlneşte 
cu fostul director Ionaşcu. Acesta îi spune foarte franc: “La noi se munceşte, nu se face politicã, nici mãcar  
sindicalã. Chiar dacã ne va acuza cineva de totalitarism, ei bine, asta vrem şi noi, un totalitarism cu rezultate,  
nu o democraţie pe cracã”…

“Adicã fiecare trebuie condus astfel  încât  sã priceapã cã noi, în aceastã intreprindere,  nu acceptãm 
conceptul de opoziţie”

În fapt, de aici, de la acest precept, începe întreaga intrigã a noului roman al lui Ioan Neşu. Şi am mai  
zice: modernitatea naraţiunii.



Cuvintele pe care le înşiruim aici apar într-un Almanah al Pãdurii. Se naşte o întrebare: ce rost are o 
asemenea intervenţie  când cartea redã o acţiune petrecutã nu în umbra stejarului  brumãriu sau a plopului  
tremurãtor? Are, întrucât un prozator authentic trebuie sã investigheze şi alte teritorii “româneşti” ca sã le 
numim şi noi într-un oarecare fel.

Începutul e bun, Ioan Neşu e un autor prolific, pe care-l vor citi colegii sãi de generaţie – inginerii cu tot 
atâta  interes  pe cât  i-l  vor  arãta  şi  largul  cerc  al  cititorilor proprii  – obişnuiţii.  Nu vom rezuma acţiunea  
romanului, dar întâmplarea cu şoferul intreprinderii e de povestit pe oriunde.

Aşadar, şoferul intreprinderii avea un garaj. La loc ascuns i s-a dat ordin sã ţinã în secret nişte sticle cu  
vin, sticle cu apã mineral. Ştiţi care-i necazul şoferului? Seara, când încuia maşina şi garajul, se uita cu jind la 
sticlele acelea cu vin … Ar fi luat el şi una din ele, dar nu mai era şofer de încredere, nu-i aşa? Cu o sticlã din  
acelea şi-ar fi stins sufletul lui pârjolit, dar nu se cuvenea sã facã un asemenea gest. Sticlele era pentru director 
şi pentru secretarã, pe care, ducându-i în loc de tainã, vorbeau cam aşa pe bancheta din spate:

“Dar  ce  discuţii,  ce  vrãjealã,  parcã  eram  ãla  prostu!  Cu  indici  de  rentabilitate,  preţ  de  cost,  
productivitatea muncii, ce mai, tot tacâmul!”

… În realitate, şoferul îşi ducea directorul şi secretara la loc tainic unde cei doi – iubindu-se – nu mai  
vorbeau sã zicem de preţ de cost, de productivitate etc, etc.

*

Proza lui Ioan Neşu e de-un autentic fermecãtor.

Un pumn de iarbã

Aurel David

Accent, No 19, 15-21 Iulie 1994

Un mai din urmã prieten al meu, inginerul Ioan Neşu, şeful Staţiunii Silvice Bãrãganu, a publicat o  
carte. Mai précis, a debutat pe tãrâmul literelor. Un pumn de iarbã se cheamã romanul lui Ioan Neşu, inspirat 
din realitãţile satului românesc.

Voi reda în continuare întâiul fragment al cãrţii: “Domnule, acu’ vreo douãş’ de ani, când te-a fãcut mã-
ta pe tine, mã gândeam cã o sã am şi eu un sprijin pe bãtãturã când voi îmbãtrâni, dar vãd cã am un drac, nu 
sprijin. Sau, n-oi fi al meu, cine ştie? Cã atunci nu prea stãteam pe-acasã. Stam mai mult ascuns, pe câmp, sã 
nu mã gãseascã ãştia şi sã mã bage la colectiv…”

Aşa cum mi-a mãrturist autorul, cartea este scrisã prin anii ’80. A tot încercat cu manuscrisul pe la  
“Cartea Româneascã”, ba la “Albatros”, dar n-a reuşit sã-l publice. Dezvãluia – vã veţi convinge cei ce veţi  
citi cartea – prea multe “tare” ale satului românesc în regimul communist, sau, ale regimului comunist în satul  
românesc.

Ioan Neşu a imortalizat, mãiestru, fapte dintr-un calup de timp pe care l-am petrecut déjà. I-a surprins  
pe ţãri, hâtri, puşi pe glume, cu toate cã erau cu cuţitul la os fie în perioada cedãrii pãmântului pentru facerea  
gospodãriilor agricole collective, fie dezrãdãcinându-se, plecând spre oraş pentru a câştiga mai bine, pantru a 
încerca sã le asigure alor sãi o viaţã mai fãrã lipsuri. În roman se iscã o idilã. Între fata care se leagã de glia  
strãmoşeascã şi cãutãtorul de viaţã urbanã, urcat pe jilţul intelectualului. O iubire austere, stârnitã ad-hoc şi 
inãbuşitã, peste vreme de mândria neînţeleasã a fetei.

 Un pumn de iarbã  propune  cititorului  nu  numai  scene  de  un  realism zguduitor,  trait  aievea  de 
generaţia aflatã pe topoganul vieţii, dar şi secvenţe de revelaţie interioarã, ori picturale cu imagini decupate,  
parcã, dintr-un tablou de Grigorescu, din pastelul lui Alecsandri precum acesta pe care îl voi “decupa” din  
paginile 50-51. “Soarele nu scãpãtase, plutea departe în faţã, dincolo de dealul Cârligaţului, deşi îşi pierduse  



mult din strãlucire. Unul dintre tufanii de pe coastã începea sã marcheze o porţiune bunã din globul de foc cu  
coroana lui mare. Jos, în vale, se târa, leneş, râul. Un bãtrân plecase dupã o caprã şi plângea. Din când în când  
cobora din camp câte o droagã plinã cu lucernã …”

În încheierea acestor fugare însemnãri vã mai spun, stimaţi cititori, cã Ioan Neşu s-a nãscut la 1 Iulie 
1950, în Salcia Teleormanului (mã gândesc eu cã s-o fi molipsit, probabil, de boala scriitorului, de la Zaharia 
Stancu), trãieşte în Slobozia şi munceşte în Cãlãraşi.

Zvonul Bãrãganului la prozatorul Ioan Neşu

Constantin Vremuleţ

Porto-Franco, No 27, Iunie 1996

Traversând întinsa câmpie a Bãrãganului, ai sentimental cã monotonia orizonturilor este populatã de 
zvonuri de chemãri omeneşti ce vin reverberate din ceruri concentric sau din adâncurile ţarinei strãjuite, din 
loc în loc, de crucile albe, sãpate în piatrã asprã.

Aceeaşi senzaţie îţi este provocatã şi în urma citirii cãrţilor – Un pumn de iarbã (Editura TAI-PAN, 
Bucureşti, 1994) şi  Marele necunoscut (Editura RAI, Bucureşti, 1995), semnate de prozatorul Ioan Neşu. 
Este vorba despre trãiri lãuntrice ale oamenilor acestor minunate întinsuri de câmpie; este vorba de dureri  
rãmase mute, este vorba de sângerãri vindecate prin iubire; este vorba despre nedreptãţi plãtite, peste care  
oricât de mângâietor a trecut lanul grâului de Bãrãgan, rãmân , totuşi, dureroase la vedere, precum acele cruci  
de rãstignire în bãtaia soarelui şi-a neuitãrii.

Uneori eşti înclinat sã judeci greşit cã la o atât de întinsã şi domolitoare câmpie, patimile oamenilor  
sunt tot atât de netede, precum calea orizontului, numai cã, dupã cum trãiesc şi se comportã eroii celor douã 
romane ale lui Ioan Neşu, ar trebui ca în locul vetrei de câmpie sã fie ridicate din genune stânci colţuroase şi  
sã se adânceascã prãpãstii fãrã de fund.

Ioan  Neşu  practicã  o  prozã  fãrã  pretenţia  inovaţiei  scriitoriceşti,  însã  cu  pretinderea   unei  trãiri  
autentice, izvorâtã dintr-o realitate care nu poate fi decât viaţa cea de toate zilele.

Aflându-ne  pentru  prima  oarã  în  dialog  cu  prozatorul  Ioan  Neşu,  ne  propunem  sã-l  aducem  la 
cunoştinţa publicului cititor al revistei noastre şi prin proza Zi de toamnã cu cal.

Ioan Neşu – Privire clandestinã

Dumitru Ghiţã

Dunãrea de Jos, No 8, Octombrie-Decembrie 1996

Dupã Un pumn de iarbã (1994) şi Marele necunoscut (1995), primite elogios nu numai de publicul 
cititor, dar şi de presa de specialitate. Ioan Neşu ne propune noul sãu roman Privire clandestine, apãrut la 
Editura RAI.

Prin aceastã nouã apariţie editorialã, Ioan Neşu confirmã talentul sãu scriitoricesc, reuşind sã capteze  
atenţia cititorilor prin problematica cuprinsã în roman, foarte aproape de zilele noastre.

Apãrut  în  condiţii  grafice  deosebite,  cu o copertã  de Done Stan,  romanul  devine şi  mai  atrãgãtor,  
stârnind curiozitatea cititorilor de a-l parcurge pânã la capãt.



Cu stilul  devenit  caracteristic,  ce  îl  face  distinct  şi  în  acelaşi  timp distins  ca  autor,  Ioan  Neşu  ne  
introduce în atmosfera cotidianã, de dupã 1989, privitã în complexitatea ei.

Întâmplãrile, problemele, situaţiile la care este supus proaspãtul director Octavian Frunzariu, sunt ale 
noastre, ale tuturor. Rezolvarea acestora este la noi, sau ar trebui sã fie la noi, în funţie de profesionalismul şi 
moralitatea  cu  care  suntem  impregnaţi.  Şi  cum  paşi  semnificativi  în  acest  domeniu  nu  s-au  fãcut,  nici 
progresul şi nici performanţele nu se grãbesc sã-şi facã simţite prezenţa. Din aceste motive mai suntem puşi în  
situaţii  penibile  ori  meschine,  peste care  trecem, din pãcate,  cu prea  mare  uşurinţã,  dându-le o apreciere  
superficialã.

Iatã de ce noua societate româneascã mai suferã şi va mai suferi de imperfecţiuni.

Având ca devizã “anul şi romanul”, Ioan Neşu a intrat déjà în conştiinţa publicului cititor ca un autor  
serios ce impune respect, dar în acelaşi timp şi nerãbdare din partea cititorilor, care îl aşteaptã cu noi apariţii  
editoriale.

Ioan Neşu şi romanul sau “Privire clandestinã”

Constantin Vremuleţ

7 ZILE, Galaţi, No 74, Decembrie 1996

Aflat  la al  treilea volum, scriitorul  Ioan  Neşu începe sã dezvãluie în toatã complexitatea sa epico-
sentimentalã cu rãbdarea şi înţelepciunea gospodarului care ştie sã pãtrundã miezul şi rosturile fiecãrui lucru, 
fiecãrui fapt.

Volumul “Privire clandestinã”  apãrut  în condiţii  grafice şi tipografice excelente  la Editura RAI – 
Bucureşti, ne introduce în labirintul înşelãtor al unei frãmântãri subterane, obscure, ce dominã viaţa unei lumi 
meschine, tot timpul oripilatã de perspectivele unor cãderi abrupte, atât interioare, în plan psihologic, cât şi în 
relaţiile dintre semeni, pe plan social.

Octavian Frunzariu, unul dintre personajele de centru ale cãrţii este, de fapt, un conglomerat de ambiţii 
înãbuşite, refulate, într-o continua concurenţã cu pornirile sale de chemare la ordine, chemãri generate de o 
genezã iniţialã a unei  justiţii  imanente.  Tot traseul sãu în structura epicã a romanului sãu nu este decât  o 
reflectare  aproximativ  concretã  şi  corectã  a  eului  sãu,  a  personalitãţii  sale,  parţial  imaculatã  de  situaţiile 
conflictuale pe care este nevoit sã le traverseze.

Prin acest al treilea volum de prozã, Ioan Neşu se dezvãluie, dupã cum aminteam mai sus, ca un bun 
analist al universului uman şi atent observator (pânã la mici detalii) al zonelor prozodice pe care le exploreazã.

Scrisã fluent, alternând planuri ideatice, bine controlate, într-un lexic doar aparent eliberat de structurile 
unei rigori de meseriaş, cartea se recomandã drept o reuşitã ce marcheazã încã o treaptã valoricã atinsã de 
prozatorul din Slobozia.

Cunoscându-l mai îndeproape pe omul Ioan Neşu, înclini a crede cã romanul Privire clandestinã este de 
fapt o carte autobiograficã. S-ar putea sã nu fie aşa…

Ioan Neşu – Naturã moartã cu statuie

Tribuna literarã, No 2, 2001



Artistul are, mai ales în zilele de astãzi, un vag sentiment al culpabilitãţii, al vinei tragic, asociatã de  
regulã cu libertatea spiritului. Şi asta nu pentru cã arta ar însemna cumva o activitate condamnabilã, ci pentru  
o vinã difuzã, pornitã oarecum din pãcatul originar şi care se evidenţiazã parcã mai mult, prin contrast, în 
vremurile  pe care  le trãim. “Cine-şi  petrece  viaţa   sculptând statui,  abate asupra sa reproşul  de a  fi  uitat  
oamenii”, spunea Gaetan Picon.

Şi  iatã cã  un scriitor,  cu boarea  naturii  proaspete adiind în  paginile  sale,  scrie  o interesantã  carte:  
Naturã moartã cu statuie. Autorul, departe de a uita oamenii, se lasã invadat de ei, se amestecã printre ei, ne 
include şi pe noi, cititorii, în text, cu clipiri complice de ochi, construieşte o pararealitate ficţionalã mai vie  
parcã decât realitatea însãşi, deoarece este extrem de semnificantã. O aparentã discontinuitate accentueazã şi  
adânceşte planurile prin schimbarea posturii auctoriale, plonjãrile introspective în subconştientul personajelor 
nuanţând extrem de productive metatextul. Insolitatea nu rãmâne la nivel lingvistic, ci se adânceşte pânã la 
imagini.  Avem  de-a  face  cu  o  structurã  oarecum  muzicalã.  Tema  majorã  enunţatã  în  deschidere  prin 
personajul  principal,  Dinu Andreescu,  se dezvoltã  amplificatã,  orchestrate,  oglinditã  pe parcurs  în diverse 
registre şi tonalitãţi: Ministrul, Edith, Cornelia, George, Bogdan, Gogu Cãpãţânã, ca apoi sã se stingã ca un 
ecou, reluat de primul instrument: Ministrul. În schimb, o temã ce abia se insinua la început, se dezvoltã şi  
rãmâne stãpânã la sfârşit: iniţial ce-şi asumã în cele din urmã tema central, majorã: decizia privindu-l pe Dinu 
Andreescu. Este precum “Galeria cu viţã sãlbaticã” a lui Constantin Ţoiu.

Lumea aceasta ce-şi construieşte logica din mers, ce-şi capãtã un sens dezvoltându-se ca o simfonie,  
este lumea noastrã,  ne include şi ne obligã sã reacţionãm. De remarcat  structura extrem de rotundã şi  de  
echilibratã: sãmânţa constituitã de festivitatea de premiere, închide totodatã, în final, construcţia extrem de  
laborioasã a romanului.

Henri Bergson scria cã “meritul unei opera de artã nu se mãsoarã atât prin puterea cu care sentimental 
sugerat ne copleşeşte, cât prin bogãţia acestui sentiment”. Lev Nikolaevici Tolstoi îşi încheia fiecare notaţie în  
jurnal cu data zilei urmãtoare, sub care scria: “Dacã voi trãi…” Pe fiecare paginã a romanului lui Ioan Neşu ce 
se constituie într-un jurnal al vieţii noastre, astãzi şi aici, e scris cu cernealã invizibilã parcã aceastã notã a lui  
Tolstoi destinatã zilei de mâine: “Dacã voi trãi…” 

Viaţa şi moartea unui miliardar

Geo Vasile

Contemporanul, No 22, Iunie 2000

Ioan Neşu este un bun evocator de scene,  climate şi  tipologii  din defavorizata provincie de sate şi  
orãşele ala Bãrãganului. Exact şi nesentimental, prozatorul opereazã  la graniţa dintre promiscuitatea ghetto-
ului  rural  şi  nestinsul  instinct  de supravieţuire  a  valorilor morale.  Naturã moartã  cu statuie (Editura CNI  
CORESI, 2000, 190 pagini) este primul roman al autorului ce nu se sfieşte sã abordeze realitatea româneascã 
din ultimii ani. Realitate focalizatã prin viaţa şi cariera unui miliardar ce amprenteazã viaţa şi viitorul unei  
urbe neprecizate.Sigur, este şi o stratagem a scriitorului şi intelectualului (inginer silvic) Ioan Neşu de a-şi  
formula opiniile şi mesajele despre ce se întâmplã cu noi de vreo zece ani. În loc sã scrie la ziar, autorul 
preferã sã-şi captiveze cititorul printr-o lungã povestire în care protagonistul Dinu Andreescu, secondat de alte 
personaje şi figuranţi, contagiaţi de talk-show-urile TV, emite pãreri, de regulã favorabile, în legãturã cu tot ce 
se întâmplã la  Bucureşti  şi  la  ţarã.  Climatul  politic  şi  social  iese în vedetã,  dar  nu lipsesc replici  despre  
climatul  economic,  investitori  strãini,  despre  creditul  bancar  pe  comision,  învãţãmânt  şi  chiar  despre 
precaritatea vieţii literare. Sigur, acesta este fundalul pe care se duce lungul rãzboi psihologic al miliardarului 
Dinu Andreescu cu duplicitatea lumii (subordonaţii firmei, rude, familie, colaboratori, politicieni ş.a.m.d.) în 
regim diurn. În regim oniric şi fantastic rãzboiul inaparent,  mai degrabã un contencios secret,  se duce cu  
statuia din tabloul de deasupra patului, ce se va dovedi pânã la urmã un fel de agent, consilier diabolic al vieţii 
şi morţii sale, un fel de umbra secundã sau conştiinţã autodistructivã (ca în celebrul Dorian Gray?). Dar cine e  



Dinu Andreescu? Este, la începutul naraţiunii, un prosper om de afaceri, medaliat pentru firma sa aflatã printre 
primele zece din ţarã. Invincibil, în ciuda nefericirii  şi suspiciunii inerente în “relaţiile cu publicul”, ca sã  
zicem aşa.  Este  un  dur  din  filmele  americane,  prin  mimetism mai  mult,  cãci  se  aflã  la  prima generaţie  
“încãlţatã”. Greu de asimilat prin atitudinea irespirabilã la care aspirã, spre a cãdea în cea mai crasã abjecţie, 
Dinu ar putea avea strãmoşi iluştri în tipologia româneascã şi universalã a arivismului. Autorul se strãduie sã-l  
facã cât mai complicat, prin confesiune, monolog interior, introspecţie. Ascensiunea lui Dinu este la limita  
legalitãţii, ceea ce nu înseamnã cã nu se va deda, pe tãvãlugul depravãrii morale, la tot felul de ilegalitãţi, cum 
ar fi mita, şantajul, suprimarea adversarilor etc. Cinic şi totodatã paternalist, utilitarist şi lipsit de scrupule şi  
totodatã  dur  cu  vulgaritatea,  cu  zgomotul  şi  furia  rubedeniilor,  Dinu este  construit  antitetic,  pe  contraste 
flagrante. Astfel încât, deşi poate fi şi simpatico prin virilul flux energetic, cultul muncii, este cu greu credibil  
şi aproape bizar în înclinaţia sa de a asculta Beethoven, Bruckner în somptuosul sãu birou. În timp ce obsesiile 
sale de a face  bani cu nemiluita,  de a-şi  extinde imperiul,  de a-şi  subordona şi  umili  clientela politicã şi 
administrative, nu înceteazã sã-i grãbeascã sfârşitul. Dinu este un consummator şi un comparator de orice,  
inclusiv  de  suflete;  ca  expert  anatomic  al  femeii,  el  face  amor  ca  şi  cum ar  face  o  investiţie  agreabilã.  
Cãsãtoria însãşi cu nefericita Cornelia este o afacere, menitã , evident sã clacheze. Este un amant grãbit, sub  
presiunea lipsei de timp, dar are şi puseuri de contemplaţie şi sentimentalism. Criticã ipocrizia, moralizator,  
ceea ce nu-l împiedicã sã se înstrãineze pânã la abandon de cei doi fii, ce reuşesc în timp util sã evadeze de  
sub tutela malefic a dictatului patern, cu aparenţe liberale. Ceva din viaţa autorului este topit în trecutul şi 
prezentul  protagonistului,  ca  de  pildã  originea  socialã,  copilãria,  adolescenţa  în  satul  şi  printre  oamenii  
Bãrãganului, inclusive cunoaşterea în detaliu a locurilor, moravurilor şi a florei silvice. Dinu este persecutat de 
scene din trecut, îndârjindu-se în cariera sa fulminantã, aproape rãzbunãtor şi ducând o necontenitã gherilã  
pentru victoria şi imaginea sa de acum,  deşi statuia din tablou îl compãtimeşte pentru singurãtatea ce tot mai 
pronunţat îl împresoarã. Îşi pierduse pe rând bucuria şi puterea de a-şi înţelege mama, copiii, nevasta ( floare  
de aparatement), fratele cam beţiv, sora cam curvã, ca sã nu mai vorbim de eşecul aventurii cu Edith, tânãra  
poetã sponsorizatã şi dotatã ad hoc cu o garsonierã. Şansa acesteia va fi Bogdan, fiul lui Dinu, o mutaţie în  
planul educaţiei sentimentale faţã de pãrintele sãu. Deja ireversibil posedat de statuia demonicã, ce împreunã , 
se pare, cu omul de casã Gogu Cãpãţânã (deposedat odinioarã de Edith de cãtre miliardar), posedat de duhul 
rãzbunãrii şi cu ministrul venal de la Bucureşti, îi însceneazã accidental mortal de maşinã din finalul cãrţii. 
Fapt e cã lui Ioan Neşu îi reuşesc cel mai bine scenele de viaţã trãitã, asimilatã ca destin personal. Aici se 
învedereazã cel mai mult talentul de a creiona stãri, psihologii, interioare, tipuri umane (mama lui Dinu, mama 
Corneliei, Bunicã) ce se mişcã, simt şi vorbesc cu ataşantã autenticitate. Dinu Andreescu, ca feudal local al  
tranziţiei româneşti, este încã o noutate în proza acestui domeniu. Nu avem încã o figurã memorabilã a omului  
de afaceri, aşa cum existã în literatura românã interbelicã. De aceea, tentative lui Ioan Neşu de a ne povesti  
viaţa şi moartea unui miliardar pe fondul mutantelor relaţii interumane din ultimii zece ani, ni se pare nu 
numai  temerarã,  ci  şi  semnificativã  din  punct  de  vedere  al  revigorãrii  prozei  realiste  în  cheie  moralã  şi 
comunitarã.

Drumul spre uzinã trece prin luminã

Dan-Silviu Boerescu

Art panorama, No 1, Octombrie 1997

Prozatorul ascuns în inima pãdurii  de la Bãrãgan (loc primitor fãcut parcã anume pentru liniştea şi  
desfãşurarea sufletelor stresate de ritmul citadin infernal) a debutat în 1994 cu romanul Un pumn de iarbã, 
explorare a universului rural contemporan, concentrate metonimic în satul Vlahia. A urmat feeria romanticã 
din Marele necunoscut (1996), roman de dragoste şi de dezbatere moralã, în care teza melodramaticã, deşi 
evidentã, este compensatã de puritatea mediului (aceeaşi pãdure fermecatã) în care acţiunea este lãsatã sã se  
desfãşoare.

Ioan Neşu revine acum cu un al treilea roman – Privire clandestinã, care combinã iar ecuaţia moralã 
cu elemente  din discursul  liric,  dar  care  – surprizã!  –  este  plasat  în  mediul  industrial.  Procesul  de auto-



clarificare  al  inginerului  Octavian  Frunzariu  este,  în  fapt,  povestea  laşitãţii  şi  a  conformismului  care  se  
transformã în curaj şi voinţã. Dependenţa umilã faţã de personalitatea tiranicã a fostului director al uzinei,  
temutul  Ionaşcu,  se metamorfozeazã,  la  capãtul  unui  dificil  proces  de conştiinţã,  în forţa  de a o rupe cu  
trecutul  şi  cutumele sale aparent  inexorabile.  Pentru ca triunghiul  amoros sã fie  complet,  între  cei  doi  se 
interpune Olga Mãrdãrescu, necesar personaj feminin, care,  deşi insuficient  exploatat,  echilibreazã balanţa 
caracterelor şi, apoi, o înclinã decisiv în favoarea lui Frunzariu, metaforã a noului, învingãtor al vechiului, 
dupã o tranziţie dureroasã. Noul roman al lui Ioan Neşu ar putea anunţa o micã revoluţie narativã în scrisul  
prozatorului din inima Bãrãganului.

Naturã moartã cu statuie

Ion Roşioru

TOMIS, No 6, Iunie 2000

Prozatorul Ioan Neşu adaugã la bibliografia sa încã un roman:  Naturã moartã cu statuie (Ed. CNI 
Coresi SA, Bucureşti, 2000) în care ia pulsul diaristic al nemiloasei noastre tranziţii ce pare, ca şi dictatura 
comunistã a lui Ceauşescu, sã nu se mai isprãveascã. Epica, atâta cât existã, se coaguleazã în jurul unei teme 
prin excelenţã balzaciene,  cea a banului  şi  a  setei  de putere,  pe care  o genereazã  şi  o întreţine neostoitã  
dezumanizarea şi însingurarea celor pe care i-a prins în vârtejul ei. Protagonistul cãrţii, Dinu Andreescu, zis 
“Miliardarul”, e unul din profitorii fãrã scrupule ai stãrii de babilonie înstãpânite peste economia româneascã 
post-decembristã,  adevãratã  cãpuşã  ce  s-a  îmbuibat  din  sângele  Revoluţiei,  pânã  ce  a  cãpãtat  gabarit  de 
elefant, continuând sã facã, şi mai ales sã aplice, legea junglei într-o lume tot mai lipsitã de repere şi cãreia  
forţe diabolice au tot interesul sã-i permanentizeze colapsul. Asemenea indivizi fac politica ţãrii nu ieşind pe  
arena electoral, ca demagogii ordinari autoetichetându-se “oameni de bine”, înfiinţând partide ori migrând de 
la un partid la altul, dupã cum bate vântul cu aromã de ciolan, ci rãmânând în urmã şi manevrându-i pe cei  
dintâi,  de  la  ministru  la  ultimul  senator,  spre  a-şi  face  jocurile  de  inşi  tentaţi  sã  se  creadã  nemuritori.  
Politicienii de mucava sunt vietãţi fãrã coloanã vertebralã, moralmente vorbind: pentru un pahar de vodcã în 
plus sau pentru un plic cu bani vând orice informaţie, ştiut fiind cã în afaceri câştigã cel ce a intrat mai repede 
în posesia unui pont. Când muşcatul din momealã nu mai dã rezultate, Miliardarul recurge la şantaj, cãci între 
timp a avut grijã sã înregistreze pe benzi video şi audio pãcatele lumeşti ale celor din fruntea naţiunii şi acum  
îi are la degetul mic, ca pe nişte slugoi ordinari ce-şi prostitueazã funcţiile pânã la a deveni marionete. Cu 
ajutorul lor, Dinu Andreescu adunã la un loc mai multe pãduri izolate şi-şi construieşte un fond de vânãtoare  
de câteva sute de hectare, spaţiu în care aleşii neamului de vor refugia sã-şi relaxeze trupurile încinse de atâta  
gândit  la  fericirea  obşteascã.  Un  singur  lucru  nu  ia  în  calcul  Miliardarul,  şi  anume  acela  cã  propria-i  
megalomanie  s-ar  putea  într-o zi  rãzvrãti  împotrivã-i.  Cei  umiliţi  de  ei,  dispreţuiţi  în  numele  averii  sale  
considerabile, şantajaţi fãrã menajamente, nu vor întârzia sã riposteze, aşa cum orice haitã se coalizeazã mai 
devreme sau mai târziu împotriva liderului ei consacrat. Acest parvenit modern încarneazã dictatura absolutã, 
atât în familia sa, cât şi în restul câmpului inter-relaţional. De un orgoliu exacerbate, el nu admite niciodatã şi  
replica altuia. Membrii familiei, ca şi subalternii sãi, sunt simple piese de inventar. Rând pe rând, însã, va fi 
trãdat şi pãrãsit de toţi şi de toate: soţie, copii, amante (una dintre ele va fugi chiar cu unul dintre cei doi fii ai  
sãi), şoferi personali, prieteni, gorile, detective particulari, colaboratori etc. Ca orice dictator, Dinu Andreescu 
ajunge o simplã carcasã umanã, vidatã complet de orice sentiment de compasiune faţã de cei din jur. Practic,  
el nu mai e viu, ci doar mimeazã viaţa , întreţinând nişte aparenţe. Cumpãrã tablouri din simplu snobbism;  
merge la teatru doar ca sã-l vadã lumea (ca în Caragiale); citeşte, narcissist, doar ziarele în care se scrie despre  
el, iar atunci când sponsorizeazã pe cineva o face doar spre a-l umili şi spre a-şi întreţine imaginea publicã de 
nabab care s-a ridicat doar graţie inteligenţei sale în vârful piramidei sociale.

Dialogul are o mare pondere în acest roman, dar “marea trãncãnealã”, cum ar spune Mircea Iorgulescu, 
are o funcţie  radiograficã,  de care nu se poate face  deloc abstracţie,  cãci  ea capteazã şi  apoi redistribuie 
amplificat întregul discurs actual al omului nemulţumit de pe stradã, al unui Miticã atins pânã la os de cuţitul 
social al tranziţei şi care nu poate rãmâne indiferent faţã de proliferarea ordonanţelor de urgenţã, de persistenţa 



unor mentalitãţi specific perioadei comuniste (cum ar fi aceea cã de pe un şantier sau din agriculturã trebuie sã 
furi fãrã remuşcare tot ce se poate fura) de inechitatea salariilor care a polarizat tranşant societatea româneascã  
actual, de afacerile oneroase care se fac, de aservirea ţãrii faţã de o strãinãtate care ne vrea cât mai repede 
ajunşi la sapã de lemn ş.a.m.d. Nu prea existã sector de activitate cu care romancierul, prin protagonistul sãu 
omnipotentat sã nu fi venit în contact: lumea modernã, cea a gangsterilor, a presei, construcţiile, agricultura,  
învãţãmântul, sãnãtatea,  justiţia etc. Autorului nu-i trebuie multe pagini  pentru a pune un diagnostic exact  
oricãruia  din compartimentele rãului  ce macinã societatea româneascã  actual.  Un acut  simţ al  observaţiei 
contribuie la realizarea , doar într-un singur paragraph, a unor scene de masã, precum cea în care ţãranii, rude 
ale Proştilor lui Rebreanu, intrã sã mãnânce într-un restaurant de la oraş, ţinându-şi bagajele sãrãcãcioase, de 
fricã sã nu le fie furate, între picioare. Autentice sunt şi rarele plonjeuri ale personajului catalizator în copilãrie  
sau în adolescenţã, ca şi în primii ani de stagiaturã ca inginer, adicã în timpul în care era şi el un muritor de  
rând.

Dorinţa de a face o cât mai minuţioasã radiografie a tranziţiei, ca şi probabil graba cu care a fost scos de  
la dospit  romanul  în  discuţie,  ar  putea explica unele  adieri  teziste,  ca şi  schematismul  unor personaje  ce  
evolueazã previzibil ori facil-telenuvelistic; aventura extraconjugalã a Corneliei, întoarcerea ei la ţarã şi altele.  
Însã, în ciuda acestor minusuri, Ioan Neşu rãmâne un prozator robust şi în plinã forţã de creaţie, deci încã 
capabil de surprise frumoase pe tãrâm literar.

Un Bildungs – Interviu cu Ioan Neşu

Titus Niţu

- Printr-o asociere parafrazatã mai mult sau mai puţin forţatã, bildungs-interviu ar presupune, în  
traducere, procesul de formare a unei personalitãţi sub influenţa educaţiei, instrucţiei şi experienţei  
de viaţã. Sunteţi de acord? De data asta, personalitatea sunteţi dumneavoastrã.

- Sunt de acord, iar invitaţia dumneavoastrã mã onoreazã.

- Sã începem cu primele date ale unui curriculum vitae. De ce Ioan Neşu?

- Cred cã Neşu pentru cã aşa îl chema şi pe tata. O rudã a noastrã, din ramura mai bogatã a familiei, a  
avut curiozitatea şi posibilitatea sã caute în urmã, pânã la a doua jumãtate a sec al XIX-lea şi acest nume 
exista şi atunci. Ioan, nu l-am întrebat pe tata ce a gândit el atunci când s-a dus sã mã declare la Sfatul  
Popular, dar probabil cã s-a gândit cã dacã pe vecinul sãu îl chema Ion Gavazu, pe mine trebuia sã mã 
cheme Ioan. Sper sã se fi întâmplat aşa. Ca prozator aş fi putut sã folosesc un pseudonim dar, dupã pãrerea  
mea, cei care apeleazã la acest subterfugiu ori cã au un nume nostim, ca sã nu zic altfel (ce-ar însemna, de  
exemplu, sã vezi pe coperta unei cãrţi”Poezii” de Iliuţã Fîs) sau nu au curajul sã iasã pe piaţã cu produsele  
lor.

- Locuri, oameni, studii, evenimente care v-au marcat.

-  Am copilãrit  şi  am crescut  în  comuna Salcia,  jud. Teleorman,  pe urmele  lui  Zaharia  Stancu  şi  în 
apropierea nevãzutã şi neştiutã, pe timpul acela, a lui Marin Preda. Numai printr-o întâmplare m-am nãscut 
în Turnu Mãgurele, cum apare în certificatul de naştere, la data de 1 Iulie 1950. Pãrinţii mei erau agricultori  
şi-i agasam tot timpul, pentru cã nu ştiam sã fac altceva decât sã citesc. “Mai las-o dracului de carte, îmi  
zicea mama, cã uite, noi n-am învãţat carte şi ne-am fãcut şi noi casã, te-am fãcut şi pe tine…”

În anul 1969 am terminat liceul, secţia real, tot în comuna Salcia. Am fost a patra promoţie şi m-am 
bucurat de şansa de a fi avut profesori foarte buni. Ţin minte cã venea profesorul de românã cu sacul cu cãrţi 
în clasã, alese dupã criteria care atunci nouã ne scãpau, dar pe care le şi citeam pânã toamna când începeam 
iar şcoala. Pe lângã aceste cãrţi ne mai dãdea şi o listã cu altele pe care trebuia sã le cãutãm la bibliotecã. N-
aş vrea sã credeţi cã insinuez ceva, apropos la ce se întâmplã astãzi. Profesorul de matematici ne recomanda  



sã rezolvãm problem pentru Gazeta de matematicã şi fizicã. Într-un an am luat şi premiu. Nu mã obliga  
nimeni,  dar  era  creatã  o  stare  se  spirit  propice  studiului.  Poate  unde  nu  aveam  nici  atâtea  canale  de 
televiziune, atâta  muzicã,  atâtea  filme sexi,  jocuri  pe calculator  şi  alte cuceriri  aduse în case de tânãra 
noastrã democraţie. În toamna aceluiaşi an am reuşit la examenul de admitere la Facultatea de Silviculturã  
din Braşov. Erau şase pe loc, adicã un caz deosebit pentru timpurile acelea. Nu poţi sã uiţi. Totul a decurs  
normal. În timpul sesiunilor am citit cel mai mult. Eu fãceam pauzã citind romane. Se mirau toţi. În vara 
anului 1974 am primit repartiţie în judeţul Ialomiţa, pe unul din cele douã locuri din întreaga Muntenie. Am 
fost în curând inginer ajutor la Ocolul Silvic Slobozia, inspector silvic la Inspectoratul silvic Ialomiţa, şef de 
ocol la Ocolul silvic Feteşti, iar din anul 1986 sunt şeful Staţiunii silvice Bãrãgan.

- Imaginea plasticã a pãdurii? Este o relaţie pãdure-profesie-stare de spirit?

- Locul unde lucrez eu , pot afirma, fãrã a fi acuzat de lipsã de modestie sau de fariseism, este o oazã de 
vegetaţie în mijlocul Bãrãganului, în chiar polul secetei în Bãrãgan. Dacã în urmã cu circa 50 de ani, acest  
teren era cultivat cu grâu şi cu porumb, acum fiinţeazã acolo o adevãratã grãdinã dendrologicã,  fiind 
inventariate peste 270 de specii indigene şi exotice, dintre care unele lipsesc şi din marile parcuri ale ţãrii.  
Primãvara, în fiecare zi înfloreşte o specie. Şi asta câteva sãptãmâni la rând. Bineînţeles cã nu întotdeauna 
avem rãgazul sã luãm aminte la toate aceste minunãţii,  dar sunt zile când,  chiar  şi  noi,  care  suntem  
obişnuiţi, nu putem sã nu admirãm frumuseţea unei zile de toamnã, a unei ninsori, a unei ploi de toamnã,  
saltul unei cãprioare, jocul unei perechi de iepuri, ţipãtul unui fazan speriat de vulpe…

Sigur cã toate astea îţi creazã o stare de linişte când uiţi de murdãriile vieţii de zi cu zi şi te gândeşti la 
personajele tale, le pui în tot felul de situaţii şi aproape te bucuri aşteptând sã vezi reacţia lor. Cu ideile  
acestea te duci acasã şi acolo, singur, dupã ce ai închis o uşã în urma ta, semnificativ pentru ceilalţi, te  
apuci şi scrii. Da, consider cã din acest punct de vedere, am un avantaj substanţial faţã de mulţi dintre  
colegii mei de breaslã.

- Primele licãriri ale creaţiei, ale scrisului.

- Primele licãriri ale creaţiei? Cred cã prin liceu. Nu-mi mai aduc bine aminte ce scriam, dar era vorba  
despre mici povestiri. Şi nevinovate. Ce ţin totuşi bine minte este cã în ultima clasã de liceu, în vacanţa 
de iarnã, în timp ce rezolvam nişe problem, atunci mâncam matematicã pe pâine, mi-a venit o idée şi  
atunci am lãsat la o parte toatã pregãtirea mea pentru bacalaureat şi în douã sãptãmâni am dat gata un 
roman poliţist. Un caiet de matematicã întreg, rând cu rând. Sã nu mã întrebaţi despre ce era vorba acolo, 
cã nu mai ştiu, n-am mai citit povestea de atunci, dar caietul îl pãstrez pe undeva, prin arhiva mea. În  
timpul facultãţii am mai produs câteva proze, inspirate în principal de experienţele mele amoroase, dar  
foarte puţin, acum regret. Dar am şi eu justificarea mea, plecasem de la Salcia la Braşov, un oraş care, în  
primii ani 1969-1971, pânã sã se proletarieze complet, era un oraş cu o bogatã activitate culturalã. Şi  
totuşi  cred  cã  atunci  n-am  chiar  pierdut  timpul,  atunci  am  asimilat.  Am  asimilat  mult.  Primele 
concretizãri ale activitãţii mele literare sau prima recunoaştere a faptului cã în oraşul Slobozia locuia un 
inginer silvic care scria prozã a fost invitaţia de a citi la Cenaclul Arcadia, cu câţiva ani înainte de a 
împlini vârsta de 30 de ani. A fost o mare şansã. Alţii o avuseserã din facultate, mã refer la cei care 
urmaserã filologia. Era o atmosferã efervescentã la acest cenaclu. Mã gândesc în special la discuţiile fãrã  
bariere, la un pahar de vodcã, imediat dupã concluziile dumneavoastrã. Acelea erau cele mai sincere. 
Aceasta a fost, în câteva rânduri, şcoala mea în ale scrisului. Dar sã nu uitãm sutele de cãrţi citite şi, nu  
în ultimul rând, darul lãsat de la Dumnezeu. Cu talentul te naşti, trebuie numai sã-l cultivi, prin lecturã şi 
prin scris.

- O parantezã. Ce mai ştiţi despre alde Papadopol? (tatãl – ca întemeietor şi fiul-urmaş fidel şi apoi 
fugit în Grecia)

- Familia Papadopol? Este interesant. Tatãl şi fiul şi-au pus amprenta pe modul de a fi al acestei staţiuni.  
Pânã în anul 1957, când la conducere a venit Papadopol bãtrânul, de acest punct de lucru rãspunseserã mai 
mulţi ingineri, dar cu delegaţie de o lunã, de maxim şase luni. Ce puteau sã facã acei oameni în câteva luni?  



Nu l-am cunoscut pe bãtrânul Papadopol, dar în folclorul local s-a pãstrat imaginea unui tip care voia sã facã 
treabã şi pentru aceasta folosea adesea şi tonul ridicat şi pumnul. Dacã Staţiunea Bãrãganu a fost înfiinţatã 
având iniţial douã obiective, respectiv cultura stejarului brumãriu şi a salcâmului, în condiţii extreme de 
vegetaţie şi amplasarea perdelelor forestiere de protecţie a câmpului, clanul Papadopol, ca sã mã exprim aşa,  
a procedat la diversificarea gamei de probleme şi aş vrea sã reamintesc numai câteva din preocupãrile lor:  
introducerea în culturã a unor specii de rãşinoase şi foioase în afara arealului lor, instalarea unor culturi  
pentru  producerea  de  biomasã  şi  a  unor  specii  exotice  de  interes  deosebit,  producerea  de  material 
ornamental,  noi  metode  de  producere  a  puieţilor  forestieri  şi  altele.  Tânãrul  Papadopol,  pe  care  l-am 
cunoscut prin anul 1976, când mã trimisese şeful de ocol sã recepţionez nişte puieţi, şi care-mi arãta cu o 
nedisimulatã mândrie realizãrile sale, fãrã sã bãnuim, nici unul, nici altul, cã peste ani eu îi voi lua locul, s-a 
remarcat  prin  preocupãri  privind  cultura  plopului  euro-american  în  condiţii  de  irigare  şi  producere  a 
furnirului colorat natural. În anul 1981 juniorul a profitat de EFECTUAREA unei excursii în Grecia şi de 
acolo a plecat şi s-a stabilit în Canada. Ne-a trimis o felicitare cu ocazia unei sãrbãtori pânã în 89 şi atât.

- Influenţe care v-au marcat evoluţia: lecture, cenacluri, scriitori, eventual profesori, colegi …

-  N-aş vrea sã se creadã cã pãrerea mea este subiectivã, dar îmi dau seama şi singur cã în activitatea mea 
literarã  s-a  înregistrat  o  evoluţie.  Eu  n-am avut  profesori  care  sã  mã  îndrume.  Aminteam mai  înainte 
cenaclurile de pe lângã unele facultãţi cu specific umanist. Dar cred cã am câştigat foarte mult frecventând  
cenaclul  de  la  Slobozia,  unde  eram  un  elev  silitor  şi-mi  notam  foarte  conştiincios  toate  observaţiile  
provocate de lectura mea. Cu unele observaţii eram de acord a doua zi, la rece, cu altele nu. Mi le însuşeam  
pe cele cu care eram de acord şi acţionam apoi ca atare. N-am avut nici şansa de a mã afla în preajma unui  
mare scriitor, sã fiu un apropiat al laboratorului sãu intim. Acum cred cã aceste lipsuri au fost un avantaj  
pentru mine.  La  aceastã  data,  nu cred  cã  poate  afirma cineva  cã  eu  am un stil  al  meu,  creat  pe  baza  
numeroaselor lecturi, a experienţei de viaţã, atâta câtã este şi a inspiraţiei. Pentru cã oricum, la scrierea unui  
roman nu existã reţete. Sunt unii care, într-adevãr, mai folosesc modele, dar ce rezultã şi în folosul cui?  
Meseria de romancier, dacã pot sã folosesc aceastã sintagmã, este singura care se practicã fãrã a fi nevoit sã 
urmezi o facultate!

- Sã numim paragraful “De acelaşi autor” sau “Portofoliul unui împãtimit al scrisului”.

- “De acelaşi autor” mi se pare mai nimerit, pentru cã “un împãtimit al scrisului” ar însemna sã renunţ la  
toate pentru a scrie. Iar eu n-am renunţat, eu am o familie pe care trebuie s-o întreţin, eu am o meserie care-
mi permite sã mã achit cât de cât onorabil de prima sarcinã, aşa cã eu scriu când gãsesc timp liber. Dintr-un 
anumit punct de vedere este dureros, dar asta e! Chiar şi în aceste condiţii, am reuşit sã scot de sub tipar 
câteva cãrţi, beletristicã şi de specialitate, dupã cum urmeazã:

1. Un pumn de iarbã, roman, Ed. TAI-PAN, Bucureşti, 1994

2. Privire clandestinã, roman, Ed. RAI, Bucureşti, 1995

3. Marele necunoscut, roman, Ed. RAI, Bucureşti, 1996

4. Zi de toamnã cu cal, prozã scurtã, Ed. Scriptor, Galaţi, 1998

5. Naturã moartã cu statuie, Ed. Coresi, Bucureşti, 2000

6. Perdele forestiere de protecţie a câmpului, Ed. Star-Tipp, Slobozia, 2000

7. Perdele forestiere de protecţie, Slobozia, 2000

- Câte ceva din laboratorul intim: gestaţi subiectele? Lucraţi în paralel? Reveniţi? Existã o etapã 
de finisare? Cum vã selectaţi subiectele şi personajele? Ce criterii aveţi?



- Este interesantã întrebarea dumneavoastrã. Şi-mi aduc aminte cu câtã plãcere am citit şi recitit cartea 
“Mitul faurului aburit” a lui A. Balaci. Nu mã gândeam atunci cã va veni o vreme sã dau şi eu relaţii în acest  
sens. Întrebarea dumneavoastrã cuprinde mai multe întrebãri şi am sã încerc sã vã rãspund în ordine. Pe cât  
posibil. În primul rând eu nu caut subiectele. Vin ele peste mine. V-am spus, în pãdurea mea am şi astfel de 
gânduri. Şi atunci când un subiect mã cucereşte, devin sluga lui. Şi în tren şi la masã şi în … pat, subiectul  
circulã,  ca atunci când pui un telefon mobil  la încãrcat.  “Încãrcatul  ãsta dureazã sãptãmâni,  luni … Pe 
apucate notez impresii, fragmente, dialoguri, dar nu încep scrisul-propriu zis. Mai ales dacã nu am fraza de 
început şi fraza de final. Pentru mine, aceste douã fraze sunt jaloanele romanului. Am citit în presã cã unii 
autori scriu în fiecare zi ca şi cum ar semna condica, îşi pun ceasul sã sune, îşi ascut creioanele, îşi aranjeazã  
teancul de coli şi la ora fixatã încep sã producã. Eu nu pot, dacã nu am nimic de spus şi mã aşez şi mã aşez 
la birou dimineaţa, chiar dacã mã aflu în concediu. Asta este valabil pentru un poet, Pablo Neruda scria 
poezie în avion. Alţii o fac la cârciumã, pe un colţ de masã. Dar un roman nu se poate scrie aşa. Pentru 
frumuseţea unei fraze am scris şi eu prozã scurtã în condiţii mai puţin special, dar atât, o prozã scurtã, câteva 
pagini, dar nu un roman.

Se întâmplã sã lucrez şi în paralel. Lucrând la un roman, îmi vine o idée. Şi atunci scriu o prozã scurtã.  
Sau în timp ce se realizeazã “gestaţia” unui roman, citesc o carte şi îmi vine o idée. Scriu o prozã scurtã. Se  
întâmplã frecvent.

Îmi place sã scriu de mânã. Dupã aceea bat textul la maşinã. Erorile apar altfel pe un text dactilografiat.  
Fac corectura şi mai bat o data. Poate şi de douã ori. Chiar şi de trei ori. Mulţi îmi imputã de ce nu folosesc  
calculatorul. Dar ei nu ştiu ce satisfacţie ai când frunzãreşti un manuscris muncit. Discheta este rece, nu-ţi  
trezeşte sentimente. 

Personajele  se  implicã  în  acţiune,  vin  sau  dispar,  mai  puţine  sau  mai  multe,  subiectul  îţi  impune. 
Problema este cum le alegi numele. Unii folosesc o carte de telefon. Este şi nu este o idée. Alţii folosesc  
nişte nume imposibile (D.R. Popescu – Paolo şi Francesca). Depinde ce statut au acele personaje. Eu am un  
alt principiu. Eu folosesc pe cât posibil toate numele pe care mi le aduc aminte de la mine din sat. Cu ocazia  
asta numele ţãranilor mei rãmân şi într-o carte, nu numai pe cruci.

             -  În ce relaţii vã aflaţi cu presa localã?

 -  Cu mass-media localã vreau sã cred cã sunt în relaţii foarte bune. Cea de la centru este mai greu de  
abordat, deşi am avut nişte intervenţii şi pe linie artisticã, dar mai mult pe cea profesionalã, pentru cã am 
considerat cã sarcina mea este nu numai sã constat nişte aspect, ci sã iau şi atitudine.

- Ce hobby aveţi? Pasiuni extra-profesionale şi scriitoriceşti?

- Când eram mai tânãr îmi plãcea pescuitul. Când am început sã primesc sarcini pentru organizarea unor  
vânãtori oficiale şi am împuşcat prima vulpe, a început sã-mi placã vânãtoarea.  Totul este legat  însã de 
timpul pe care nu-l am. Şi atunci hobby-ul meu s-a redus la lecturã şi la muzica bunã, clasicã.

- Tabieturi?

- Da, am câteva, dar cel mai tare este sã nu mã sune cineva la telefon când îmi beau cafeaua sau fumez o  
ţigarã. Atunci nu accept sã mã deranjeze nimeni. Vreau sã-mi gãsesc hârtiile pe birou aşa cum le-am lãsat … 
şi mai am şi altele, dar nu înseamnã cã trebuie sã vi le spun pe toate cu ocazia asta.

- Aveţi un plan de perspectivã? La ce ne mai putem aştepta?

- În momentul de faţã mã aflu într-o perioadã de refacere. Tocmai am terminat un roman. Se cheamã 
Alesul. Este la prima mânã şi mai adaug câte ceva. La fel ca un iepure pe care urmeazã sã-l bagi la cuptor şi  
pe care-l mai împãnezi cu câte ceva din toate cele, dupã inspiraţie. La Bucureşti am la o editurã un volum de 
prozã scurtã, scris anul trecut.



- Cum vã racordaţi politic? Mã refer la afinitãţi.

- Vreau sã vã spun cã în liceu eram secretar UTC. Şi îmi plãcea. La facultate au primat alte preocupãri.  
Îmi place sã cochetez cu stânga în sensul cel mai bun al cuvântului.

- Ce aţi dori de la critici?

- Ce aş dori eu de la critici şi de la criticã am spus-o într-o intervenţie dintr-un numãr anterior al revistei 
intitulat “Proza în tranziţie”. Şi n-aş vrea sã mã repet. Aş accentua însã pe implicarea criticilor în realizarea  
actului critic, pe relansarea acestuia. Dupã ce cã mai rãmãseserã puţini cei care ţineau cronica literarã, N.  
Manolescu s-a retras în politicã, Eugen Simion s-a retras la Academie, Alex Ştefãnescu a renunţat zilele  
trecute din motive necunoscute, Dan-Silviu Boerescu a devenit mai pragmatic … iar cei puţini, care mai 
trãiesc pe lângã nişte reviste, se achitã de obligaţii cãtre bãieţii din grupul lor, sunt plãtiţi prost sau de abia  
acum încep sã înveţe meserie.  Pãrerea  mea este  cã întâi  trebuie  sã-i  avem pe  critici  şi  numai  apoi  sã  
încercãm sã le cerem ceva.

- Sunteţi un om realizat?

- Dacã sunt un om realizat? Depinde din ce punct de vedere puneţi problema: familial, profesional sau 
artistic. Depinde şi unde am ridicat eu ştacheta. În principiu, cred cã mai este loc.

- Finalul vã aparţine.

- Vã mulţumesc cã mi-aţi oferit ultimul cuvânt. Sper ca numeroşii noştri cititori sã nu fie dezamãgiţi.

 


