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O amantă capricioasă e litera-
tura. Cu cât o iubeşti mai mult, cu atât 
te chinuieşte, te preocupă, îţi frământă 
sufletul. Vrei s-o stăpâneşti toată, să fie 
numai a ta. 

Stai şi te căzneşti. Rumegi fiecare 
cuvânt. Îţi smulgi părul, rozi tocul, te 
plimbi. Parcă te apasă o sarcină enormă. 
Pe urmă te uşurezi. 

Aştepţi satisfacţia. Îţi zici că nu-ţi 
pasă de ce-o zice lumea. 

Ai scris pentru plăcerea ta şi totuşi 
orice cuvânt te măguleşte. Doreşti în 
taină gloria mulţimii. Când n-o ai, te 
consolezi. Uite Carol Scrob. Uite cutare… 
Mulţimii îi place banalitatea. Mulţimea 
vrea să te cobori la ea, când tu doreşti 
să te urci în nouri. Literatura o faci în 
reviste care n-au tiraj. Popularitatea cere 
să-ţi circule numele. 

La cafeneaua literară. 
Un profan. 
Jos mulţimea. 

Liviu Rebreanu, „GLORIA (mulţimii)?”, 
în Opere, vol. 23: Caiete. Varia, Bucureşti, 
2005, p. 178.
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Prefaţă 

Ovidiu Pecican

Interesul pentru caietele cu însemnări, carne-
ţelele cu bruioane şi, în general, materialele 

de lucru din atelierul artiştilor scrisului a cunoscut 
în timp diverse dezvoltări. Un salt în receptarea 
acestora l-a marcat, fără îndoială, cazul Franz Kafka, 
a cărui operă antumă s-a rezumat la o plachetă de 
povestiri, dar ale cărui sertare (destinate de el expres 
distrugerii, prin bunăvoinţa prietenului intim Max 
Brod) au fost ulterior salvate şi publicate, revelând 
la adevăratele lui dimensiuni un prozator crucial 
pentru arta europeană a romanului şi a povestirii 
secolului al XX-lea european. S-a înţeles atunci, mai 
mult decât cu alte ocazii, că fizionomia operei proza-
torului, poetului sau, în general, a creatorului literar 
se revelează mai bine, mai complet, mai nuanţat 
prin atenţia îndreptată faţă de laboratorul creaţiei. 

Pasul următor a fost un salt în raportarea la 
materialele pregătitoare ale operei literare. L-au 
constituit, ca o consecinţă firească a admiraţiei 
pentru anumiţi autori şi diverse lor opere literare, 
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continuările. Aceasta însemna că, de-acum, depă-
şindu-se simpla raportare la opera literară ca la 
patrimoniul exclusiv al autorului, aceasta era soco-
tită un topos cultural vizitabil, cu uneltele crea-
ţiei, în mod cu totul îndreptăţit, şi de alţi scriitori. 
Lumile narative, personajele şi împrejurările deve-
neau, într-un anume sens, domeniu public de exer-
sare a imaginaţiei, toposuri care sufereau oricâte 
dilatări, dezvoltări, evoluţii legitimabile. 

Astfel, condeieri noi, trăind şi scriind uneori la 
distanţe temporale importante de momentul scri-
erii operei, au asumat pariul de a intra în universul 
intim al unui roman faimos, propunând depănarea 
mai departe a destinului personajelor sale. S-a 
conturat chiar o modă în această direcţie, astfel 
încât acum există urmări ale unor opere precum 
Pe aripile vântului, La răscruce de vânturi şi atâtea 
altele. Chiar şi la noi, cineva s-a încumetat să scrie 
urmarea Delirului lui Marin Preda, necăjit, pe 
bună dreptate, că romanul prozatorului muntean 
se termina abia când să înceapă mai bine. Nu mai 
spun de strădania lui Ion Vartic de a aduna, imediat 
după revoluţie, între copertele aceleiaşi cărţi majo-
ritatea continuărilor, scrise de diferiţi autori, la Sub 
pecetea tainei de Mateiu Caragiale… 

Pe acest fundal – ale cărui explicaţii trebuie, 
probabil, căutate şi în obiceiurile şi procedurile 
culturale statuate de industria hollywoodiană a 
filmului, prin obiceiul francizelor artistice care pot 
fi concesionată de altcineva decât posesorii iniţiali 
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ai statutului de creatori –, noua procedură s-a 
răspândit şi în proza scurtă românească. După ce 
Ioan Groşan a declarat că apreciata lui proză Trenul 
de noapte este, de fapt, continuarea la faimoasa 
povestire rebreniană Proştii, şi alţi autori şi-au 
încercat mâna în replici prozastice la opere deja 
bine cotate din domeniul prozei scurte. Mai recent, 
prozatorul ardelean Leon Grapini a publicat un 
volum întreg de asemenea urmări autonome.

În contextul dat, publicarea în 2005 a volu-
mului al douăzeci şi treilea din seria de Opere de 
Liviu Rebreanu a oferit premisele unui nou exerciţiu 
creator. Cunoşteam Caietele rebreniene, atâta cât 
fuseseră publicate, încă de la prima lor apariţie, în 
anii ’70. De astă dată însă, ele erau completate cu alte 
însemnări, oferind un spectacol admirabil şi incitant 
celui care le citea. Se desfăşura o meditaţie în plină 
efervescenţă asupra mijloacelor şi temelor adecvate 
prozei autorului, având avantajul că astfel se extindea 
universul lui prozastic şi asupra unor teritorii pe 
care, în cele din urmă, scriind greu, reelaborând, rafi-
nând şi fasonând, ori sedus de interesul pentru alte 
proiecte, Liviu Rebreanu însuşi le-a părăsit în stadiul 
de crochiu, de idee fugar notată, de sugestie diafană. 

Am pornit deci la drum cu ideea de a reuni 
prozatori de vocaţie, nu neapărat şi exclusiv 
dintre cei afirmaţi, ba chiar căutând şi printre cât 
mai tineri, în jurul ideii de a selecta din şantierul 
lui Liviu Rebreanu pretexte narative conforme 
propriei sensibilităţi şi de a le continua în proze 
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inedite, scrise de ei înşişi. Ceea ce a rezultat poate 
fi interpretat nu ca o reconstituire fidelă a modului 
de a prelucra în proză al lui Liviu Rebreanu însuşi, 
ci ca nişte stimulente rebreniene ale propriei crea-
tivităţi. Aceasta nici nu are cum impieta, nici reco-
manda suplimentar nişte creaţii care se cuvine să 
reziste prin propriul har şi prin propria ţinută. 

Adeseori se consideră influenţa ori magne-
tismul operei unui scriitor în termenii comparatis-
mului literar clasic, urmărindu-se teme şi motive, 
citate şi parafraze. Aici însă s-a încercat stabilirea 
programatică a unei relaţii vii, prin intermediul 
instrumentelor ajutătoare din sertarul rebrenian 
(fulguraţii, idei, crochiuri), cu participanţii la acest 
proiect. Ceea ce vine dinspre clasicul nostru nu este 
garanţia valorii, ci un stimul, o scânteie, o respiraţie 
sau o amprentă stilistică. 

Este vorba despre un mod sui generis al unei 
opere pe care dispariţia autorului a îngheţat-o de a 
prolifera în spirit, un alt mod de a exercita atracţie 
decât acela consacrat – şi deplin legitim – al ediţi-
ilor succesive din lucrările încheiate şi duse la bun 
sfârşit. Preluarea de teme, motive, refrene, situ-
aţii ori personaje, ba – uneori – nici măcar atât, 
ci mai mult a unui halou vag, nu se vrea o expro-
priere, ci mai mult o invitaţie la împărtăşirea 
dintr-o mireasmă specifică, o amintire plutitoare şi 
evanescentă, perceptibilă sau ba. 

Desigur, nu este de aşteptat din partea unui 
asemenea joc cu miză omagială ca el să restituie 



Prefaţă   ◆ 11 

tocmai ceea ce face din Liviu Rebreanu un unicat 
al literaturii române de mare valoare. Tot ceea ce 
se poate petrece în mod legitim este să se dea glas 
crochiurilor fugare care, astfel, pot circumscrie 
tematic şi tipologic un univers literar de autor. Un 
astfel de exerciţiu nu poate fi, în linia restituirilor, 
mai mult decât să propui o pagină din caietele 
leonardeşti unui atelier de pictori dispuşi şi liberi 
să preia temele înscrise în pagină şi să le răsfire, 
după plac, pe şevaletele proprii. 

Chiar şi aşa însă câştigul nu este neglijabil. 
Recuperarea unor elemente din geografia operei 
tânărului creator de odinioară, prin pasiunea pentru 
scris a unor autori de astăzi are, poate, darul de a 
propulsa, pornind de la clasicul literelor noastre, 
câteva nume noi şi înzestrate, readucându-ne în 
proximitatea liniamentelor din care a crescut, între 
cele două războaie mondiale, unul dintre cele mai 
viguroase talente din proza română contemporană. 

Acest volum apare după trecerea operei rebre-
niene în proprietatea publică, ceea ce înseamnă că 
de la întreruperea firului vieţii marelui prozator au 
trecut peste şapte decenii. 

Între timp, doi dintre autorii grupului reunit 
în aceste pagini s-au alăturat clasicului romanului 
românesc, trecând ei înşişi pragul final al vieţii. Le 
dedicăm fratern acest modest florilegiu. 

Cluj-Napoca,  Ovidiu Pecican
6 iulie 2013; 23 martie 2018


