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„Din Hotin şi pân' la Mare 
Vin muscalii de-a călare”

De curînd, în Franţa fiind, am fost întrebat de istoricul 
şi poetul Vladimir Claude Fišera - în cadrul unui dialog 
înfiripat la un recital poetic - cum s-a născut în sufletul 
poporului român (un suflet blînd, iubitor, indulgent, 
înţelegător) un atît de persistent, de profund sentiment de 
ură împotriva ruşilor, un atît de înverşunat, de exacerbat 
antirusism. Le-am mărturisit scriitorilor prezenţi că 
întrebarea respectivă mă bîntuie şi pe mine de ceva 
vreme, dar că e vorba doar de neînţelegeri trecătoare, nu 
de un sentiment statornic, încuibat în trăirile românilor. Şi 
totuşi...

Un anexionist care nu a cedat nimic din ce a furat cu 
neruşinare a fost Rusia de ieri, un anexionist a fost 
Uniunea Sovietică de tristă amintire, un anexionist a 
rămas Rusia de azi. Rusie care, de ochii lumii, s-a mai 
dezis de o parte din practicile bolşevico-sovietice, însă 
care nu a retrocedat teritoriile anexate decît atunci cînd a 
fost forţată. Dar ce putere avea România să impună 
ursului siberian revenirea la situaţia din 1918?! Aşa se face 
că Basarabia va rămîne pe vecie o rană sîngerîndă în 
trupul României, o rană cauzată de Rusia, aşa se face că 
Basarabia a devenit chipurile stat independent, în fapt, un 
pămînt al nimănui şi al tuturor, disputat, rîvnit, furat, 
batjocorit de vecinii din jurul României, dar a cărui 
populaţie nu mai are nici un sentiment patriotic, ci dă bir 
cu fugiţii din spaţiul limbii române pentru a se rostui în 
locuri străine, care însă le asigură un trai cît de cît decent. 
De altfel, de-a lungul vremii, de pe urma 
expansionismului rusesc (ţarist sau sovietic) nu au avut 
de suferit doar românii (nefericiţi vecini!), ci şi alte 
popoare, unele chiar de sorginte slavă (frate, frate, dar 
interesul poartă fesul!), altele, paradoxal, îndepărtate 
geografic de ţara moscalilor. Aşa se explică, de exemplu, 
faptul că francezilor le tremură şi acum inima de frică să 
nu audă cizmele ruseşti mărşăluind pe Champs-Elysées, 
după ce într-o vreme le-au suportat pe cele nemţeşti!

Să fiu bine înţeles : nu sunt nici şovin, nici xenofob, nu 
visez la o Românie Mare, la refacerea Ţaratului vlaho-
bulgar al lui Petru şi Asan sau a Imperiului Roman din 
care am făcut parte, nu sper să adunăm cîndva între 
frontierele ţării toate teritoriile ce au aparţinut odinioară 
României. Dar nici nu înţeleg de ce ar trebui ca, pentru 
păstrarea unor iluzorii relaţii de bună vecinătate, să ne 
ferim de reperele fierbinţi ale relaţiei „frăţeşti” cu slavii de 
la răsărit (sau de la sud, sau de la vest, sau de la nord, că 
n-am putut şi noi avea un vecin de stirpe latină!), să facem 
compromisuri stînjenitoare, să perpetuăm existenţa unor 
subiecte tabu şi a unor situaţii ce frizează vasalitatea. 
Teritoriile româneşti rusificate de-a lungul vremii 
constituie doar unul - cel mai important, fără îndoială - 
din  motivele pentru care românii nu se dau în vînt după 
cei ce le-au fărîmiţat în repetate rînduri ţara, dar, în 
decursul istoriei, ruşii, prin comportamentul lor faţă de 
urmaşii lui Traian şi Decebal, au furnizat cu nemiluita 
motive de antirusism pe mioritica, eterna şi fascinanta 
gură de rai pe care o tot rîvnesc şi ei din 1710 încoace. 

Un alt motiv, din cele mai serioase, al discordiei este 
cel al tezaurului românesc pe care l-a-nghiţit pămîntul 
(rusesc!). După ce au dovedit că nu învaţă nimic din 
greşelile trecutului şi l-au făcut pe lup paznic la oi, 
încredinţîndu-le ivanilor tezaurul, românii au fost nevoiţi 
să înghită găluşca, iar Lenin, cu neobrăzarea şi nesimţirea 
celor ce se ştiu intangibili, ne-a declarat fără echivoc, ba 
chiar foarte limpede, clar şi răspicat (ca să nu zic belicos!) 
că putem să ne luăm adio de la tezaur. Netrebnicul şi 
falsul conducător al proletariatului - care-i mîna la luptă 
pe „oropsiţii vieţii”, dar el îşi ostoia sfînta mînie proletară 
prin staţiunile „en vogue” ale Elveţiei, ori prin Polonia, ori 
prin Germania, ba chiar şi prin „Ţara celor 1000 de 
lacuri”, Finlanda - a avut darul previziunii, căci noi chiar 
ne-am lins pe bot de tezaur. Declaraţia iresponsabilă a lui 
Lenin a fost semnată de Lev Davidovici Troţki şi cum 
Dumnezeu nu bate cu ciomagul, amîndoi au sfîrşit-o în 
mod tragic : pe părintele denaturat al proletariatului l-a 
lovit damblaua nu peste multă vreme, iar lui Troţki i s-a 
înfipt pur şi simplu un alpenstoc în cap, pe undeva prin 
Mexic, unde se refugiase ca să nu-l ajungă braţul lung şi 
nemilos al revoluţiei. Care, din păcate pentru el, l-a ajuns, 
totuşi. Şi avea la capăt o armă ucigaşă, mai exact un piolet. 
Braţul „revoluţionar” era de fapt al mercenarului 
ghepeutist Ramon Mercader, dar mintea ce pusese la cale 

asasinatul fusese a diabolicului Iosif Vissarionovici Stalin. 
Aşadar, cei doi ticăloşi bolşevici, care au adus atîta 
nenorocire în lume, şi-au plătit într-un fel sumedenia de 
păcate (las'că nici lui Stalin nu i-a fost uşor cu Beria în 
coaste în ultima perioadă a vieţii!), însă, e drept, nici noi 
nu am mai văzut tezaurul înapoi la locul său (cu excepţia 
cîtorva piese botezate creştineşte „cloşca cu puii de aur”)! 
Şi e aproape un secol de cînd tot aşteptăm un semn de 
normalitate din partea ruşilor în această privinţă. Dar cînd 
şi în ce privinţe au dat vreodată muscalii semne de 
normalitate?

Batjocura, frustrarea pe care le-am trăit după cel de-al 
doilea război mondial, cînd ruşii (ba chiar şi aliaţii!) ne-au 
tratat ca pe nişte gunoaie, faptul că între 1945 şi 1958 
sovieticii au furat pur şi simplu toate bogăţiile ţării 
(petrol, păduri, gaz, minereuri, cărbuni, grîne, hrană, ba 
chiar şi oameni), exploatîndu-le după bunul lor plac fără 
să dea nimănui socoteală, constituie un motiv care a 
întreţinut şi sporit sentimentul antirusesc în inimile 
românilor. Dar ceea ce românii probabil nu le vor ierta 
niciodată ruşilor e faptul că ne-au adus pe tancurile lor 
dictatura comunistă, obligîndu-ne vreme de o jumătate de 
veac să construim „cea mai bună dintre lumi” (care de 
fapt era iadul pe pămînt!), privind mereu spre răsărit. 
Nenorocirea care s-a abătut pe capul României după cel 
de-al doilea război mondial de la ruşi i se trage în cea mai 
mare parte. După model sovietic, românii au cunoscut 
deportări, lagăre de muncă sau mai bine-zis de 
exterminare, închisori politice, condamnări la moarte fără 
motiv sau doar din motivul diferenţei de opinii, lipsirea 
de drepturi şi libertăţi de orice fel, au cunoscut frica, 
teroarea, schingiuirile, pumnul în gură, au cunoscut 
politica dezinformării, a lozincilor şi sloganurilor 
mincinoase, au trăit, au răbdat şi au întreţinut (forţaţi 
fiind) cultul personalităţii, promovarea non-valorii, 
duplicitatea; au „beneficiat” de serviciile securităţii, 
mereu prompte cînd trebuia să le distrugă rezistenţa, 
îndîrjirea, visele, speranţele, viaţa chiar; au suportat 
turnătoria, alienarea, duplicitatea, ameninţările, 
propaganda, foamea, frigul, teama, însingurarea...

Cum să le explici occidentalilor care, după încheierea 
sîngeroasei conflagraţii, au trăit într-o normalitate de 
invidiat, că nimic din toate astea nu poate fi uitat?! „Şi de 
aceea, de-azi-nainte poţi să nu mă mai întrebi / De ce 
rusul mă abate cu blestemu-i de la trebi”...

Seara la El Soledad
(fragment)

Invazia timpul

Un hoţ presimt în fiecare clipă
Ascuns în lucruri, lumii dînd tîrcoale
Nimic nu scapă lăcomiei sale
Oglinzile se-ntunecă şi ţipă.

Urzesc în taină toamne de cabale
Se surpă cerul, ploaia plînge-n ziduri
Şi nevăzute săbii taie riduri
Preludii sumbre ceţii infernale.

O, nu mai pot trăi fără tablouri

Şi fără muzici mîngîierea-i tristă
Mă sfîşie secunda din cuvinte
Se năruie tăria din credouri
Mi-i trupul alb coloană ce rezistă
Ucisă de arsura din veşminte.
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2 CRONICA

fragmentarium istoric

Ipoteze privind apariţia statului
Problema originii statului a preocupat mai întâi filosofia 

politică, apoi antropologia socială şi cea politică, şi nu în ultimul 
rând teoria politică contemporană.

Cercetările antropologice evidenţiază existenţa societăţilor 
fără stat. În societăţile arhaice nu exista un rege, la contactul cu 
aceste societăţi, europenii le-au numit „fără rege şi fără lege” 
(Jacqueline Russ), deci lipsite de instituţia care să asigure cadrul 
de implementare a legilor. Şeful arhaic nu avea nici autoritate şi 
nici putere de coerciţie. Dacă însă nu putea exercita puterea de 
dominaţie, şeful arhaic se impunea prin alte calităţi ce îi asigurau 
o formă de  autoritate. În timp de pace era un bun  moderator, 
un excelent orator şi o persoană generoasă, iar în timpul 
războiului şeful dispunea de o putere absolută asupra 
războinicilor. Chiar dacă societăţile fără stat nu cunosc 
instituţionalizarea puterii politice, ele nu ignoră autoritatea ca 
formă de exercitare a influenţei (Pierre Clastres). În prima 
perioadă a organizării politice arhaice, politica se confunda încă 
cu religia şi morala. Autoritatea se introduce anonim în corpul 
social, ea corespunde formei de presiune a obiceiurilor şi 
superstiţiilor. Şeful de familie, ori preotul profită de un 
ansamblu de credinţe constituind o forţă dispersată în 
colectivitate, această formă de putere nefiind clar 
individualizată. În al doilea stadiu al societăţii primitive, 
societatea cunoaşte puterea concentrată în persoana  unui şef. 
Această transformare se produce pentru că o societate bazată 
doar pe cutume nu rezistă unui grad de evoluţie socială, pentru 
a rezista grupul trebuia să se organizeze. Mutaţia în cadrul 
organizării puterii înseamnă începutul puterii individualizate, 
concentrate în mâinile unui singur om care poseda şi autoritatea 
şi mecanismele de conducere. Puterea individualizată se baza pe 
raporturi de la individ la individ. Devenind mai complexă ca 
urmare a creşterii numerice a comunităţii, şefia se restructurează 
luând forma unei ierarhii a deţinătorilor puterii, a unei 
organizări a şefilor interpuşi. În noua formă, şefia dispune de 
forţă de coerciţie. Chiar dacă raporturile de putere de acest tip au 
luat forme diferite (un şef amazonian sau un domnitor muntean 
din sec. al XIV-lea) esenţa era aceeaşi. În ambele cazuri, puterea 
rezidă din faptul că în persoana celui care comandă se găsesc 
atât exerciţiul cât şi proprietatea puterii. De la Mircea cel Bătrân 
a rămas o formulă explicită a personalizării puterii „Io, Mircea 
voievod, unic stăpânitor şi domn”. Din stăpânire provine 
autoritatea domniei, formă de organizare a puterii încă 
neinstituţionalizată. Individualizarea raporturilor politice 
evidenţiază un tip de organizare al puterii ce se fonda pe 
credinţa în virtuţile personale ale şefului. Procesul de 
instituţionalizare a puterii este accelerat de situaţiile în care 
calităţile personale ale şefului nu mai justifica autoritatea pe care 
o exercită. Treptat comunitatea nu mai acceptă să organizeze 
întreaga comunitate conform voinţei unui individ, disociind 
între autoritate şi individul care o exercită. S-a impus în 
consecinţă ideea instituţionalizării, a transferului puterii de la 
persoana guvernanţilor, simplii executanţi, la stat, autenticul 
proprietar.

Pentru filosofii Greciei antice, natura omului era identică cu 
cea a statului, adică a unui lucru prin excelenţă public, politic. Iar 
la rândul său, statul avea o consistenţă şi un temei moral,  cu 
originile în legea divină a dreptăţii. 

Platon, în celebra operă „Republica”, îşi exprimă clar 
concepţia sa cu privire la originea şi sensul statului, lipsa 
autosuficienţei şi diviziunea muncii devin fundamente ale cetăţii 
– stat:  „O cetate se naşte deoarece fiecare dintre noi nu este 
autonom, ci duce lipsă de multe”. „Astfel, fiecare îl acceptă pe 
un al doilea, avându-l în vedere pe un al treilea şi având nevoie 
de al patrulea, iar strângându-se mulţi într-un singur loc spre a fi 
părtaşi şi a se întrajutora, ne fac să dăm sălaşului comun numele 
de cetate….”.

Pentru Aristotel, statul este o realitate naturală, superioară 
omului şi familiei. În privinţa omului, Aristotel are aceeaşi 
concepţie ca şi Platon: lipsa autosuficienţei îl determină să 
trăiască în uniune cu semenii. Mai întâi el îşi constituie familia, 
apoi satul şi mai apoi statul. Astfel, constituirea statului apare 
dintr-un motiv natural – respectiv incapacitatea omului de a trăi 
singur. Aristotel afirma că „statul este o instituţie naturală şi că 
omul este prin natura sa o fiinţă socială, pe când antisocialul prin 
natură, nu datorită unor împrejurări ocazionale, este ori un 
supraom, ori o fiară….” Dar nu numai lipsa autosuficienţei 
determină apariţia statului, această stare o găsim şi la alte fiinţe, 
care spre deosebire de om nu posedă instrumentul esenţial 
pentru organizarea politică, şi anume limbajul articulat. Această 
însuşire este caracteristică doar omului – „limba serveşte la a 
exprima ce este folositor şi ce este vătămător, precum şi ce este 
drept şi nedrept…..comunitatea unor fiinţe cu asemenea însuşiri 
creează familia şi statul”. Celebra formulă „zoon politikon” lasă 
impresia că filosoful şi-a imaginat omul ca pe fiinţă morală, 
dominată de instinctul comunitar. , instinctul vieţii în 
comunitatea etatică se află sădit, din natură, în fiecare persoană, 
dar, opusul acestui instinct există şi el în fiinţa umană. Statul este 
cel care prin intermediul legilor, îl îndrumă pe individ pe calea 
morală a dreptăţii, îndepărtându-l de răul pe care este capabil să 
îl facă. Reflecţiile cu privire la caracterul sălbatic al omului, 
neguvernat de vreo lege avertizează asupra dualităţii naturii 
umane, omul poate fi o fiinţă nelegiuită, în pofida instinctului 
său social. Tot potrivit lui Aristotel, statul este anterior 
individului şi familiei „….este clar că din natură statul este 
anterior familiei şi fiecăruia dintre noi……..individul nu-şi este 
suficient, el este faţă de stat ca mădularele unui corp faţă de 
acesta”.

La sfârşitul epocii republicane a Romei antice, Cicero a reluat 
concepţia platoniciană cu privire la stat. „De re publica” este un 
dialog scris în tradiţie platoniciană este un tratat asupra celui 

mai bun regim politic şi despre bunul şi adevăratul cetăţean. 
RES publica – lucrul public, este o asociere de indivizi pe o bază 
juridică şi urmărind o comunitate de interese. Apariţia unei 
astfel de formaţiuni este consecinţa unui instinct social, specia 
umană dovedind o înclinare naturală de autoorganizare în 
grupări mai mici sau mai mari. Acest concept aminteşte de 
„zoon politikon”-ul lui Aristotel.

Prototipul de stat este pentru Cicero republica – un stat de 
drept unde legile sunt respectate cu stricteţe. Pentru menţinerea 
unui astfel de sistem, Cicero insistă asupra necesităţii formării 
unui cetăţean (civis optimus)  capabil de a-şi sacrifica interesele 
personale în folosul poporului.

Sfântul Augustin vorbeşte despre două state, cetăţi sau 
grupuri sociale, Civitas terrena – statul terestru, laic, ale cărui 
baze se sprijină pe nisip, pe păcatul originar, este un stat 
imperfect, doar în parte perfectibil . Este însă un rău necesar, este 
creaţie divină, impregnat cu un anumit grad de sacralitate. Al 
doilea stat este Civitas Dei – cetatea lui Dumnezeu, a celor drepţi 
şi sfinţi, care-şi împletesc destinele cu Civitas terrena. Civitas Dei 
nu există ca formă de sine stătătoare, ea apare la sfârşitul 
timpurilor, când judecata cea din urmă va separa pe cei buni de 
cei răi.

În opera reformatorilor conceptul de stat este privit diferit, 
plecând de la totala negare  a necesităţii statului, aşa cum o face 
Luther, până la acceptarea necondiţionată, fiind considerat o 
creaţie divină, aşa cum o face Calvin. Negând necesitatea 
statului, lutheranii nu oferă nici un model de organizare statală. 
În cadrul oricărui stat, puterea laică şi cea spirituală rămân 
separate. Statele eliberate de sub tutela papalităţii  nu intră sub 
umbrela reformaţilor – conducătorii acestora refuzând acest 
lucru. Internaţionalismul hegemonic al Bisericii Romano – 
Catolice înregistrează o înfrângere categorică. Curentul opus va 
culmina cu constituirea statelor naţionale. Ideile părinţilor 
Reformei determinând, fără voia lor, importante mutaţii politice 
în lume.

Ipotezele filosofico-politice sau contractualiste, precum 
„starea de natură” şi „contractul social” au fost introduse în 
gândirea politică de scriitori precum Jean-Jacques Rousseau şi 
John Locke.

Ideea unei ordini a siguranţei personale şi a respectului 
proprietăţii este prezentă şi la John Locke în „Al doilea tratat de 
guvernare civilă”. Originea şi esenţa comunităţii politice rezidă 
din necesitatea vieţii în comun pe care o resimt indivizii în starea 
de natură, în care sunt liberi şi egali, şi dotaţi cu o înclinaţie 
naturală spre sociabilitate. Prima societate a fost cea dintre soţ şi 
soţie, apoi dintre stăpân şi servitor. Uniunea dintre bărbat şi 
femeie, ca şi cea dintre stăpân şi servitor, se realizează prin pact 
voluntar şi presupune drepturi şi îndatoriri reciproce, şi în care 
şeful familiei exercită prerogativele conducerii. În starea de 
natură,  relaţiile dintre oameni sunt reglate de legea naturală, 
care-i dă dreptul fiecăruia să-şi apere proprietatea, dreptul de a-i 
judeca şi pedepsi pe cei cu care intră în conflict. În societatea 
contractual consimţită dintre bărbat şi femeie, stăpân şi servitor, 
bărbatul comandă şi aplică pedepsele. Societatea politică se 
distinge de toate acestea prin aceea că apărarea proprietăţii şi 
rezolvarea litigiilor nu mai sunt probleme de competenţă 
individuală. În aceasta, toţi membrii concesionează comunităţii 
dreptul natural la autoprotecţie şi judecată, supunându-se 
regulilor pe care în comun le-au stabilit şi oamenilor abilitaţi să 
vegheze la respectarea regulilor. Prin urmare, atunci când un 
număr de indivizi renunţă la puterea executivă pe care o au în 
virtutea drepturilor naturale, unindu-se într-o comunitate sub 
un singur guvern, avem de a face cu crearea unei societăţi 
politice sau civile. Teoria lui  John Locke porneşte de la ideea 
sociabilităţii naturale a oamenilor şi de la voinţa contractuală a 
indivizilor liberi şi egali, care pe cale raţională, ajung la 
instituirea guvernământului în folos general.

Cu patru decenii înainte, Thomas Hobbes afirmase că statul 
nu rezultă din vreo înclinaţie a omului spre viaţa socială, ci 
dimpotrivă, din necesitatea temperării agresivităţii lui naturale.  
Chestiunea proprietăţii are un rol important şi în filosofia 
politică a lui Hobbes – statul este soluţia pe care o adoptă 
oamenii din frica de moarte şi frica de pierdere a proprietăţii. 
Garantând proprietatea fiecăruia şi gestionând conflictele 
individuale, statul înlocuieşte haosul şi insecuritatea din starea 
de natură cu o ordine oarecare, oricât de despotică, este 
preferabilă anarhiei.

În opinia lui Jean-Jaques Rousseau, oamenii din starea de 
natură erau preocupaţi de propria conservare, numai înmulţirea 
speciei şi vitregiile naturii i-au forţat să acţioneze din ce în ce mai  
mult în comun, pentru a produce bunuri şi a se pune la adăpost. 
Aşa s-a făcut trecerea de la starea solitară la colectivitatea 
permanentă, începând cu familia şi terminând cu societatea 
organizată politic. Descriind evoluţia speciei umane arăta că cea 
mai veche societate este familia. Cu timpul au apărut unele 
obstacole care nu le-a mai permis să trăiască nici izolaţi nici în 
comunitatea restrânsă a familiei. Familia a fost prima uniune 
voluntară, cât priveşte comunitatea umană , ea a rezultat dintr-o 
agregare a forţelor mai multor indivizi. Punându-şi drepturile şi 
voinţa individuală sub suprema autoritate a voinţei generale, 
omul participă la crearea unei persoane colective, numit 
odinioară cetate, apoi republică sau stat.

Dacă filosofiile contractualiste plasează geneza statului într-
un fenomen de voinţă comunitară, considerând că orice 
guvernământ trebuie să aibă la bază un acord iniţial, 
materialismul istoric statul a luat fiinţă pentru a apăra 
proprietatea, pentru a da o consacrare juridică dreptului celui 
bogat de a-l exploata pe cel sărac. De aceea statul nu poate fi 
neutru, el este întotdeauna instrumentul de dominaţie al unei 
clase asupra tuturor celorlalte dintr-o societate dată. 

Reprezentanţi ai antropologiei politice, F. Oppenheimer şi 
Ralph Linton iau în considerare două modalităţi principale de 
instituire a statului: asociaţia voluntară şi dominaţia impusă prin 
forţă. Astfel, pot apărea state din reuniunea voluntară a mai 
multor triburi sau prin dominaţia grupurilor mai slabe de către 
cele mai puternice, în acest fel pierzându-şi autonomia politică.

Cercetările antropologice ulterioare au împărţit statele în 
două categorii: state primare şi state secundare sau derivate. 

Statele primare sunt cele mai numeroase şi s-au format în lipsa 
unei intervenţii din exterior a unei formaţiuni statale deja 
constituite, iar statele derivate datorându-şi apariţia influenţei 
unui stat vecin. Principalele modalităţi de formare a statelor 
secundare, în opinia lui H. Lewis sunt: cucerirea rapidă sau 
mascată, războiul, secesiunea şi supunerea voluntară.

În secolul trecut, teoreticieni precum John Rawls şi Robert 
Nozick şi-au bazat cercetarea pe argumente moral –filosofice. 
Primul a încercat fundamentarea unei teorii asupra dreptăţii în 
care să poată generaliza teoria contractului social, aşa cum 
apărea la J. Locke, J. J. Rousseau şi I. Kant cu scopul de a 
fundamenta, din punct de vedere moral, instituirea puterii 
politice şi apariţia statului ca urmare a contractului social. Pentru 
aceasta el enunţă două principii: principiul dreptului egal la 
libertate şi principiul diferenţei, dar nu reuşeşte - al doilea 
principiu anulând limitele morale ale puterii statului stabilite de 
principiul diferenţei. Robert Nozick considera că statul este 
rezultatul unui proces istoric a cărui finalitate este apariţia unei 
„asociaţii de protecţie dominantă” ce va deţine monopolul 
puterii, prin însumarea puterilor particulare ale indivizilor.

Astăzi, o pilduitoare analiză a gânditorului Noam Chomsky, 
publicată în 2006, ne vorbeşte despre statele eşuate ca despre un 
abuz al puterii şi un atac asupra democraţiei. Pericolul unor 
astfel de state pentru sistemul mondial este unul care nu mai 
poate fi neglijat  ca, de altfel, şi tentaţia pe care puterea exercitată 
la nivel arbitrar în unele state care le poate transforma în „state 
eşuate”. Este un subiect asupra căruia şi noi românii trebuie să 
zăbovim mai mult.   

Cătălin TURLIUC
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noi cîmpuri de interes
Bogdan Mihai MANDACHE: - Domnule profesor sînt mai 

bine de 20 de ani de cînd îmi trimiteţi noile dvs. cărţi, timp în 
care aţi mai avut amabilitatea să răspundeţi în mai multe 
rînduri unor întrebări. Epoca noastră este propice exerciţiului 
filosofic? Care sînt speranţele contemporanilor noştri faţă de 
filosofie?

Jean-Francois MATTEI: - Nu cred că epoca noastră ar 
fi favorabilă exerciţiului filosofic aşa cum o arată numărul 
mic de mari filosofi apăruţi după cel de-al doilea război 
mondial. Că există un mare număr de publicaţii filosofice, 
un important număr de studenţi în filosofie în universităţi 
şi de asemenea o anumită modă filosofică, pe care o 
mărturiseşte de exemplu în Franţa succesul mensualului 
Philosophie Magazine, asta nu schimbă cu nimic datele 
problemei. Stilul de viaţă pe care mondializarea îl impune 
tuturor ţărilor nu este deloc propice reflecţiei, meditaţiei şi, 
spus mai simplu, reflecţiei critice. Este adevărat că după 
Nietzsche, filosofia este "inactuală" sau "intempestivă" 
pentru că ea pune în discuţie timpul său în favoarea unui 
timp care va veni. Dar această inactualitate este astăzi 
recuperată în aşa măsură de media, care fac din filosofie 
un cîmp de investigaţie printre altele, că ea nu mai este 
fidelă acestei radicale puneri în discuţie pe care filosofii 
vechi o făceau în afara oricărei mode. Că există astăzi o 
cerere de cultură, de reflecţie şi chiar de spiritualitate nu 
implică deloc că exigenţa filosofică să fie recunoscută în 
originalitatea sa. Contemporanii noştri aşteaptă mai curînd 
o nouă viziune a lumii adusă de ştiinţă şi mai ales de 
tehnică, şi nu o nouă privire orientată către aceeaşi lume. 
Or, filosofia nu este o Weltanschauung, cum a arătat-o 
Heidegger. Ea este mai curînd Einblick in das was ist, "o 
privire în ceea ce este", pentru a sonda fondul sau absenţa 
fondului.

-Filosofia de astăzi se deschide către noi cîmpuri de interes, 
cum ar fi literatura, muzica, arta?

-Este sigur că filosofia  se apleacă, nu numai asupra 
istoriei sale şi asupra cîmpurilor sale obişnuite de reflecţie, 
ci şi asupra unor noi domenii de ordin estetic, social sau 
tehnic care abundă în societăţile moderne. Ea nu face decît 
să urmeze panta sa naturală care constă în a gîndi ceea ce 
se prezintă experienţei oamenilor căutînd să-i dezvăluie 
sensul. Aceste cîmpuri de interes sînt deopotrivă noi prin 
aceea că provin din noi practici umane în primul rînd în 
ordinea artistică, dar de asemenea vechi în măsura în care 
pun în cauză condiţia umană. Oricare ar fi cîmpul 
considerat şi modalităţile sale de apariţie, de exemplu 
ţesătura mondializată de Internet care cuprinde lumea 
într-o pînză, web, acest cîmp trimite totdeauna în ultimă 
instanţă la această enigmă care este omul. El nu ezită deci 
să se întrebe din nou asupra spaţiilor de reflecţie care îl 
provoacă pentru că el presimte că ţine de raportul său cu 
lumea. Noile forme de literatură, de muzică şi, mai 
general, de artă, nu se mulţumesc să se întrebe asupra 
propriei semnificaţi. Ele declanşează deopotrivă o 
interogaţie a filosofiei asupra modalităţilor apropierii sale 
de aceste noi forme. Căci, asemenea unei păsări Phoenix, 
filosofia renaşte din cenuşa trecutului său pentru a regîndi 
ceea ce o incită din nou la a regîndi.

-Care poate fi contribuţia filosofiei pentru omul de astăzi?
-Omul de astăzi caută mai ales un aport tehnic într-o lume 
care se deteritorializează pe zi ce trece în folosul noilor 
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obiecte care nu se ridică de pe sol sau de pe pămînt, în 
sensul în care Heidegger dar la fel de bine şi al Husserl, 
Albert Camus cît şi Hannah Arendt înţelegeau aceşti 
termeni. Filosofia ar putea să-i aducă omului o 
înrădăcinare într-un pămînt natal, cel care este al gîndirii şi 
i-ar prmite să revină asupra lui însuşi în loc să se 
disperseze în căutare de noi obiecte sau de noi proteze. 
Ceea ce în Statele Unite se numeşte "omul sporit" sau 
"omul postuman" este o proiecţie a omului actual 
independent de condiţia sa în folosul creării tehnice a unui 
om nou care să scape finitudinii sale constitutive şi, fără 
îndoială, morţii. Obiectele tehnice sînt actualmente proteze 
ale corpului nostru fără care nu putem trăi: ordinatoare, 
telefoane mobile, Ipod-uri, aparate electronice, televizoare 
etc. Întreaga evoluţie actuală tinde să integreze aceste 
proteze, de acum înainte introteze, în corpul şi în creierul 
finţei umane de manieră a o înscrie într-o reţea continuă de 
informaţii tot atît de mediate pe cît sînt percepţiile 
naturale. Nu vedem cum omenirea ar putea scăpa acestei 
curse de ameliorare a performanţelor corporale de acum 
înainte augmentate de tehnici electronice. Ceea ce poate 
face filosofia este de a ajunge la a gîndi destinul unei 
umanităţi care încearcă astfel să scape condiţiei sale 
muritoare. 

lipsa de măsură
-Filosofia poate da orientări spirituale în vremuri de criză?
-Filosofia nu este singura disciplină care poate orienta 

spiritul omului către adevăr. Religiile, înţelepciunile, 
spiritualităţile şi operele de artă au făcut-o totdeauna şi 
vor continua să o facă. Originalitatea filosofiei constă în a 
găsi un orient care comandă demersul filosofului şi îl aşază 
pe calea cea bună. Am arătat, în L'enigme de la pensée (Nice-
Paris, Ovadia, 2006), că filosofia a căutat totdeauna, de la 
Platon la Kant, Hegel şi Heidegger, să îndrepte gîndirea 
către orientul său natural care este cel al stelei. Imaginea 
soarelui comandă deja metafizica platoniciană din 
Republica, în cartea a VI-a, atunci cînd Socrate compară 
Binele inteligibil cu Soarele sensibil. Heidegger nu ne 
învăţa altceva cînd el căuta "sensul fiinţei" în direcţia stelei. 
Citim în L'experience de la pensée, un text din 1947, aceste 
două sentinţe: "A merge către o stea, nimic altceva". Dar de 
asemenea: "A gîndi, înseamnă a se limita la o unică idee 
care va rămîne ca o stea pe cerul lumii".   

-Timpul nostru este unul al lipsei de măsură? Pentru ce?
-Secolul al XX-lea a fost secolul lipsei absolute de 

măsură. Lipsă de măsură în politică, mai întîi, cu cele două 
războaie mondiale şi conflictele regionale permanente, 
deportările şi torturile în masă, cîmpurile morţii inventate 
de nazişti şi de comunişti şi, în vîrf oroarea tehnică, două 
bombe atomice aruncate asupra populaţiei civile. Lipsa de 
măsură a omului, apoi, pentru că aceste crime au fost 
comise în numele omului nou, care era nazist sau 
comunist, şi în numele ideologiilor abstracte care, pentru a 
salva mai bine umanitatea au sacrificat fără remuşcări 
oamenii reali. Lipsa de măsură a lumii, în sfîrşit, cu o 
ştiinţă prometeeană care a vrut să pătrundă secretele 
universului, o tehnică deşănţată care a căutat să aservească 
natura, şi o economie mondializată, sub dubla înfăţişare a 
capitalismului şi socialismului, al căror flux neîncetat de 
schimburi a privilegiat preţul lucrurilor în detrimentul 
demnităţii oamenilor. Aceasta este lipsa de măsură 
revendicată de progres, noul Moloch căruia totul trebuie 
să i sacrifice cu orice preţ. Ea afectează omul cît şi lumea în 
care  locuieşte pînă în punctul cînd o pune în pericol – 
aceasta va marea frică a secolului care va veni – echilibrul 
planetei şi supravieţuirea locuitorilor săi. S-a imputat 
raţiunii , pe plan teoretic, şi Europei, pe plan istoric, 
folosindu-se pentru a denunţa excesele sale de 
logocentrism şi de eurocentrism, de înseşi instrumentele 
intelectuale cu care a fost conceput Occidentul.   

-Avem şanse să regăsim măsura?
-Măsura lumii ca şi cea a umanităţii nu s-a pierdut 
niciodată. Cel mult a fost ocultată de excesul lipsei de 
măsură care, negînd-o, recunoaşte totuşi în cruce 
legitimitatea sa. În Le Sens de la demesure (Cabris, Sulliver, 
2009), am stabilit cum grecii, care au fost gînditorii "lipsei 
de măsură" sau a hubris-ului, au reuşit să stăpîneascăp 
acest exces prin stăpînirea logosului în gîndire şi în 
acţiune. Cultura greacă şi, prin contralovitură, moştenirea 
noastră ieşită din greci plecînd de la transmiterea 
europeană, sînt centrate pe cuplul hubris-dike, "lipsă de 
măsură şi dreptate" care privesc poezia, tragedia, morala, 
politica, dar de asemenea cosmologia şi ontologia însele. 
Holderlin notase, în ale sale Remarci despre Antogona, că 
temperamentul nativ al grecilor era cel al lipsei de măsură 
şi că ei au cucerit măsura, metrion-ul, stăpînind o lipsă de 
măsură iniţială totdeauna prezentă. Modernii, dimpotrivă, 
sînt fiii măsurii, datorită moştenirii greceşti şi creştine, dar 
ei sucombă în ciuda moştenirii lor în faţa lipsei de măsură. 
Trebuie, într-o lume tehnică care este de acum înainte a 
noastră, să ajungem să înţelegem, cum o recunoştea 
Camus în Omul revoltat, că "adevărata nebunie a lipsei de 
măsură moare sau creează propria măsură". 
bifurcaţiile existenţei

-Aţi amintit de Camus. În cartea dvs. despre lipsa de măsură 
faceţi dese referiri la Exilul Elenei. Acum , după 50 de ani de la 
moartea Scriitorului şi filosofului, care consideraţi că este lecţia 
care se desprinde din meditaţia sa?

-În Exilul Elenei, un text din 1948, reluat în Vara, Camus 
arată că Europa, "fiică a lipsei de măsură", a distrus, în 
obsesia sa de stăpînire materială, limitele omului şi ale 
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lumii. "Noi am fost cuceritori la rîndul nostru, am 
strămutat hotarele, am stăpînit cerul şi pămîntul. Raţiunea 
noastră a pustiit totul. În sfîrşit singuri, desăvîrşim 
imperiul nostru într-un deşert". Critica lui hubris a Europei 
ia atunci forma unui dualism exprimat de cupluri de 
contrarii: L'envers et l'endroit, Entre oui et non, Nihilisme et 
histoire, L'exil et le royaume, Mesure et demesure. Camus joacă 
pe opoziţia între amiază şi miezul nopţii, lumină şi umbră, 
echilibrînd jocul contrastelor. Trebuie admis că măsura 
este "un conflict constant, în mod perpetuu suscitat şi 
stăpînit de inteligenţă", dar de asemenea că "lipsa de 
măsură păstrează totdeauna locul său în inima omului". 
Înseamnă în acelaşi timp a recunoaşte că, "în inima nopţii 
europene, gîndirea solară, civilizaţia cu dublă înfăţişare, 
atinge aurora sa". Dacă este adevărat că Europa s-a căutat 
în această luptă între amiază şi miezul nopţii, ea a pierdut 
sufletul său dezertînd din această luptă şi "eclipsînd ziua 
prin noapte". Astfel lunga confruntare între măsură şi lipsa 
de măsură care animă istoria noastră de la greci încoace ne 
impune să găsim măsura în sînul lipsei de măsură 
revenind la înfăţişarea Elenei. 

Rămînînd pe terenul unor filiaţii între scriitor şi filosof, ştiu 
că v-aţi preocupat de proza lui Borges. Care sînt temele filosofice 
din scrierile sale?

-Jorge Luis Borges a construit, nu o catedrală, ci o 
bibliotecă, Biblioteca Babel, care are aceeaşi ambiţie ca 
edificiul gotic: a insera întreaga lume în unitatea unui 
singur edificiu, a unei singure biblioteci, şi chiar a unei 
singure cărţi. Întreaga operă a scriitorului argentinian este 
o suită de variaţiuni contrapunctice, ca la Bach, în jurul 
cîtorva teme recurente care sînt străluciri ale aceleaşi 
lumini. Visul, biblioteca, oglinda, labirintul, aleph, prezintă 
motive literare şi poetice încrucişate care disimulează tema 
filosofică centrală a lui Borges: cea a Unului şi a 
multiplului pe care o împrumută de la Platon. Borges 
revine adeseori asupra remarcii lui Coleridge după care 
toţi oamenii se nasc platonicieni sau aristotelicieni. Analiza 
pe care am propus-o asupra textelor lui Borges arată că 
autorul, orb ca Homer, construieşte opera sa întreagă pe 
ideea platoniciană a unei fiinţe umane unice, toţi oamenii 
nefiind decît refelexiile sale. Borges însuşi nu va fi decît 
unul din avatarurile Poetului unic şi a Omului unic cum 
lumile multiple nu sînt decît avatarurile lui Aleph unic. În 
Autorul, Borges dezvăluie secretul care comandă căutarea 
sinelui: "Un om îşi fixează ca misiune să deseneze lumea. 
De-a lungul anilor el populează spaţiul cu imagini din 
provincii, regate, munţi, golfuri, vapoare, case, 
instrumente, aştri, cai şi persoane. Puţin înainte de a muri 
el descoperă că acest labirint de linii trasează imaginea 
feţei sale".     

-Cu cîţiva ani în urmă aţi publicat carte Le Regard vide, 
carte premiată de Academia franceză. Actuala noastră cultură 
europeană este sub semnul epuizării?

-Fără a relua analiza din cartea amintită, voi cita din 
filosoful ceh Karel Kosik. În "Un al treilea Munchen?", 
autorul arată că Europa este ameninţată de un rău insidios. 
Este slăbirea democraţiilor noastre împinse pînă la 
extincţia resurselor lor şi renunţarea intelectualilor în faţa 
avansului nihilismului care ia forma unei creşteri a 
insignifiantului: "Prin nimic noi sîntem ameninţaţi cu toţii, 
Europa şi noi înşine! Acest nimic reprezintă cea mai gravă 
ameninţare pentru secolul care va veni". Autorul cere 
recunoaştera patrimoniului creştin al catedralelor, cea a 
moştenirii greceşti a templelor, şi cea a criticii Luminilor cu 
Diderot şi Kant. În creşterea accesoriului în detrimentul 
esenţialului şi a trecătorului în detrimentul eternului, 
Kosik discerne semnul decadenţei culturii europene. 
Atunci cînd Europa trebuia să facă alegerea unei forme 
arhitectonice care să ordoneze articularea spaţiilor creaţiei 
şi a domeniilor gîndirii, epoca modernă a preferat să se 
dedea "negării arhitectonicii". Procesul care a rezultat din 
acest abandon de identitate culturală a Europei devine 
atunci o pustiire generalizată a lumii întregi. Putem spera 
că această amnezie nu va avea decît un timp şi că, aşa cum 
spunea Nietzsche, umanitatea va putea reînnoda firul 
pierdut care o leagă de ea însăşi.   

-Domnule profesor, am întîlnit în unele texte ale dvs. referiri 
la această expresie "După două secole de revoluţii, să regăsim 
drumul care ne duce la noi". Vreţi să nuanţaţi puţin?

-Expresia se găseşte în Philebos de Platon, 62 b, cînd 
unul din interlocutorii dialogului se recunoaşte pierdut în 
înlănţuirea dialectică a lui Socrate. Întreaga problemă este 
de şti ce este acest oikade, acest cuvînt grecesc pe care noi îl 
traducem prin "la noi". Care este "la noi" al nostru pentru 
noi europenii, şi în general pentru toţi oamenii? Nu o ştim. 
Nietzsche scria despre aceasta, rătăcit într-o mişcare 
haotică a unei lumi care nu are nici origini nici scop: "Unde 
aş putea să mă simt la mine?" Aceeaşi lamentaţie era deja 
la Holderlin, şi va fi mai tîrziu la Baudelaire, Edgar Poe, 
Kafka, Borges, Camus. Toţi aceşti autori sînt diferiţi, dar ei 
au resimţit aceeaşi nostalgie a unei lumi pe care cultura 
europeană le-a oferit-o, dar pe care ei nu au recunoscut-o, 
ca şi cînd această cultură era un vis sau o iluzie. "La noi" 
nu este decît aproprierea identităţii noastre. Este 
remarcabil că Ulise îi declară ciclopului că el este "nimeni", 
eroii lui Kafka, reprezentativi pentru condiţia noastră 
actuală, pierzându-şi identitatea aleg un nume şi o simplă 
iniţială, Joseh K., în Procesul, iar în Castelul o singură 
iniţială K. Drumul care ne conduce la noi rămîne cel al 
unei identităţi care trebuie cucerită traversînd bifurcaţiile 
existenţei. 

Jean-François Mattéi
Stilul de viaţă pe care îl impune 
mondializarea nu este deloc 
propice reflecţiei

: 
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94. LIBAVIUS, ANDREAS. Alchymia... recognita, emendata et 
aucta... Francofurti, Excudebat Joannes Saurius; impensis Petro 
Kopffii, 1606-1611. 16+96+12 p.; format 4°.
V. Brunet, III, col. 1050; Grasse, IV, p. 195.
Foaia de titlu gravată.
Legătură cotor pergament. Legată împreună cu D.O.M.A. de 
acelaşi autor.

V – 89

95. LIBAVIUS, ANDREAS. D.O.M.A. Commentariorum 
alchymiae Pars II. 2 vol. Francofurti ad Moenum, excudebat 
Ioannes Saurius; impensis Petri Kopffii, 1606. Vol. I – 8+402 p.; 
Vol. II – 192+10 p.; format 4°.
V. Brunet, III, col. 1050; Grasse, IV, p. 195.
Gravuri în text.
Legătură cotor pergament. Legată împreună cu „Alchymia” 
de acelaşi autor.

V – 89

96. LIBERUS, IOANNES ADOLPHUS. Speculum Christianum 
politico-morale... Colonia Agrippina, Ioannes Wilhelmus Friess jun, 
1696. 12+384 p.; format 16°.
Semnături: Pe copertă verso: „Ad bibliothecam Serenissimi 
Comitis de Waldbott Bassenheim” şi un sigiliu rotund în tuş, 
cu blazon.
Gravură alegorică înaintea foii de titlu.
Legătură în piele cu ornamente presate.

I – 2331

97. LUCIANUS SAMOSATENSUS. Opera in duos tomas divisa. 
Vol. I Iohannes Benedictus M.D. ... emendavit, latinam versionem 
ita recongnovit... Salmurii, Ex typis Petri Piededii, 1619. 
16+1122+34 p.; format 16°. Text grec şi latin.
V. Graesse, IV, p. 278.
Semnături: Pe copertă verso şi pe foaia de gardă: „Koritmies 
m.p.”.
Însemnări la p. 143.
Legătură în pergament.

I – 2431

98. LUNADORO, GIROLAMO. Relatione della corte di Roma... 
Venetia, per il Brigonci, 1661, 268 p.; format 16°.
După Graesse, IV, p. 297, autorul ar fi Leti Greg.
Legătură cotor piele.

I – 2051

99. (MAFFEI, IOANNES PETRUS), (Historiarum indicarum libri 
XVI), (Veneţia ?, s.e. 1589 ?), 8+366+8 p.; format 4°.
V. Graesse, IV, p. 334.Editată de Daniel Nagy şi dedicată 
regelui Ungariei.
Legătură în piele.

V – 102

100. MAGAGNATI, GIROLAMO. La Clomira, favola pastorale. 
Venetia, Appresso Antonio Pinelli, 
1613. 16+204 p.; format 16°.
V. Brunet, III, col. 1292; Graesse, 
IV, p. 334.
Foaia de titlu gravată. Cinci 
gravuri în text.
Legătură în pergament. În 
legătură, un portret, în 
medalion: „HEL. LUC. 
CORNELIA PISCOP FIL. 
IOBA. D.M.P. SEP. LIN. ORN. 
LAUREA PHILOSOPH 
DONATA PATAVIIAS 1678”; 
iar pe verso: „NON SINE 
FOENORE. PATAV. PHIL. 
COLLEG. DECRETO”.

I – 2057

101. (MAGDELEINE, COMTE 
DE LA). La marche de sultan Mahomed contre la Pologne et en 
Ucraine... en l'anée 1677. (Basle, J. Rodolphe, Genath, 1677), 46 
p.; format 16°.
Ştiri privind istoria României – la p. 4, 6, 13, 17, 18, 19, 35.
Legată cu „Miroir ottoman” de acelaşi autor.

I – 2145

102. MAGDELEINE, COMTE DE LA. Le miroir ottoman avec un 
succint reçit de tout ce qui c'est(!) passé de considerable pendant la 
guerre des Turqs en Pologne jusqu'en 1676. Basle, Jean Rodolphe 
Genath, 1677. 17+256 p.; format 16°.
Gravură portret (al autorului) semnat „Iahel Meyerin 
Basileae pinx. Con Meyer Tig; fecit A° 1677.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în piele cu blazon; pe cotor iniţialele „C. D.”.

I – 2145

103. MALINGRE, C(LAUDE). Traicté de la loy salique. Armes, 
blasons et devises des François... Paris, Claude Collet, 1614. 6+94 
p.; format 16°.
V. Brunet, III, col. 1342; Graesse, IV, p. 353.

Gravuri de blazoane în text.
Legătură în pergament.

I – 2106

104. MALPIGHI, MARCELLUS. Opera omnia. 2 vol. Londinus, 
Robertus Littlebury, 1681 – 1686. Vol. I – 4+82+36 p.; Vol. II – 
4+72+44+20+144 p.; format 4°.
V. Brunet, III, col. 1347; Graesse, IV, p. 155.
Antetitlu gravat de R. White. În afara textului 54+60 planşe 
gravate.

VI – 121

105. MALVEZZI, VIRGILIO marchese. Il Romula. Di nuovo 
ristampato. Geneva, Appresso Pietro Auberto, 1647, 132 (Il 
Romulo)+52 (Il Tarquino superbo)+212 (Davide perseguitato)+188 
(Il ritratto del privato politico christiano)+298 (Successi principali 
della monarchia di Spagna nell anno 1639) p.; format 16°.
Însemnări: Pe foaia de gardă în franceză notiţă bibliografică 
despre autor, semnată „En. Malvezzi”.
Legătură în pergament.

I – 2131

106. MANILIUS, MARCUS. Astronomicon. A Iosepho Scaligero... 
repurgatum; eiusdem... Notae... Accesserunt... Thomae Renesi et 
Ismaelis Bullialdi animadversiones. Argentoratum, Ioannes 
Ioachimus Bockenhoferus, 1655. 24+136+24 p.; format 8°.
V. Graesse, IV, p. 364.Pe foaia de gardă sigiliu rotund în tuş: 
„Ex. Bibl. ad. aed. Mar. Magdel”.
Legătură în pergament.

II – 2886

107. MANUTIUS, PAULUS. Commentarius in M. Tullii Ciceronis 
epistolas ad familiares. Tomus II. (Amstelodami, Extypographia 
P&I. Blaev, 1693). 368+116 p.; format 16°.
Legătură în pergament. Legată împreună cu opera lui Cicero.

I – 2326

108. MANUTIUS, PAULUS. Commentarius in M. Tullii Ciceronis 
epistolas ad Atticum. 2 vol. (Amstelodami, Sumptibus Blaviorum et 
Henrici Westenii, 1684). Vol. I – 284 p.; Vol. II – 344 p.; format 8°.
Legătură în pergament. Legată împreună cu opera lui Cicero.

I –3284

109. MARTINELI, FIORAVANTE ROMANO. Roma ricercata nel 
suo sita et nella scuola di tutti gli antiquarii... éd. V. Venetia, Gio 
Pietro Brigonei, 1662. 192 p.; format 16°.
V. Cornelius a Beughem, p. 418.
Legătură cotor piele. Legată împreună cu lucrarea lui 
Lunadoro „Relatione...”.

I – 2051

110. MARTIUS LAURENTIUS PALATINUS. Index latinus in 
Iohannis Scapulae lexicon graeco-latinus... Nunc primum in lucem 
editus. Basilea, Henric Petrinos, 1630. 224 p. pe 4 coloane; format 
4°.
Legătură în pergament. Legată împreună cu dicţionarul lui 
Scapula (vezi nr. 152).

V – 397

111. MENAGIO, AEGIDIO. Historia mulierum philosopharum... 
Accedit eiusden Commentarius italicus in VII. Sonettum Francisci 
Petrarcha... Lugdunum, Anissonios, Ioan Posuel et Claudius 
Rigaud, 1690. 156+96 p.; format 16°.
Legătură în piele.

I – 2144

112. MILLET DECHALLES, CLAUDE FRANÇOIS S. I. Les 
eléments d'Euclide expliquez d'une manière nouvelle et très facile. 
Paris, Estienne Michallet, 1682, 388 p.; format 16°.
Figuri geometrice în text.
Legătură în piele. În cotor fragmente de manuscris sec. XV.

I – 2148

113. MINDANUS, IOANNES VESLINGIUS. Syntagma 
anatomicum. Secunda editio. Patavius, Typis Pauli Frambotti 
Bibliopolae, 1651. 12+276+8 p.; format 8°.
Antetitlu şi portretul autorului gravată de Io. Georgius. 20 
planşe anatomice.

III – 2669

114. MIRABELLIUS, DOMINICUS NANUS; AMANTIUS 
BARTHOLOMAEUS; TORTIUS FRANCISCUS. Novissima 
Polyanthea in libros XX dispertita. A mendis repurgatum... opera 
Josephi Langii Caesaremontanus... Francoforti, Sumptibus Lazari 
Zetzneri bibliopolae, 1613. 6+1440 p. pe 2 coloane; format 4°.
Semnături: Pe foaia de titlu: „Seminarium Clericorum, 1875”. 

De altă mînă mai jos: „Gregorii Pynter Comp. galoacii et... 
Anno salutis 1617”. Mai jos de altă mînă: „Steph Zinschky 
comparavit Imperialis quinque: Anno salutis 1629”. Alt scris: 
„Georgius Péös... Die septembris 21 anno 1636”.
Însemnări: Pe foaia de titlu: „Spes mea unica Christus. 
Lucius. Nihil Deo perfectius et potentior”.
Legătură în pergament cu ornamente presate şi cu 
însemnarea „G.P.G. 1670”.
115. MOHR, JEAN CONRAD. Sermon pour la feste d'action de 
grace en memoire de l'execution de la paix generale d'Allemagne... 
le 26 de juin de l'an 1650... Francfort, Antoine Humm, 1650, 62 p.; 
format 16°.
Legată în pergament cu lucrarea „Le curieux simple 
soldat...”.

I – 2035

116. MOLIÈRE, J.B.P. Les femmes sçavantes. Comedie. Paris, Se 
vend chez Pierre Prome, 1673. 88 p.; format 16°. (Editio Princeps).
V. Ciorănescu, II, nr. 47972, care indică greşit anul de apariţie 
1672; Graesse, IV, p. 561-562.
Broşată împreună cu „Psyché” de Molière.

I – 2119

117. MOLIÈRE, J.B.P. Psyché, tragedie-ballet. Paris,  Pierre 
Prome, 1673. 92 p.; format 16°. 
V. Ciorănescu, II, nr. 48098, care indică greşit anul de apariţie 
1671. La p. 90 se indică faptul că s-a terminat de tipărit la 12 
aprilie 1673, editor fiind Claude Barbin.
Broşat împreună cu „Les femmes sçavantes” de Molière.

I – 2119

118. MONTRESOR (CLAUDE DE BOURDEILLE, COMTE DE). 
Mémoires... Rélation de Monsieur de Fontrailles. Cologne, jean 
Sambix le jeune, 1664. 2+438 p.; format 16°.
V. Cornelius à Beughem, p. 329; Ciorănescu, II, nr. 50283; 
Graesse, IV, p. 594.
Legătură în piele cu blazonul aurit al „Ordinului Jartierei”.

I – 2052

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

Carte-tezaur, 
cinste cui te-a păstrat! 

(va urma)

(VIII)

CARŢI RARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA
 (VI)

Iunie 2010

Vom porni în demersul nostru de la faptul că în 
limba germană cuvintele sensibilitate şi senzualitate sînt 
traduse din acelaşi termen: Sinnlichkeit. După cum 
explică Herbert Marcuse, termenul implică satisfacerea 
instinctuală (mai ales sexuală), percepţia sensibilă şi 
reprezentarea ei (senzaţia). Estetica se bazează, aşadar, 
pe logica satisfacerii, care se supune logicii represiunii. 
Mergînd mai departe, vom spune că la baza artei stă 
principiul plăcerii, iar plăcerea este satisfacerea 
instinctuală. Ca să continuăm în aceeaşi logică, reveria 
apare la oamenii nesatisfăcuţi fiind, de fapt, împlinirea 
unei dorinţe în plan imaginar, corectarea realităţii prin 
starea de reverie. Prin urmare, reveria ar reprezenta o 
formă complementară a unor proiecte eşuate sau o 
deschidere utopică spre o altă lume posibilă. Poetul şi 
activitatea sa fantasmatică e legat, ca orice artist, de 
reverie. Şi dacă ar fi să-i dăm crezare lui Baston 
Bachelard, noi sîntem creaţi prin reveria noastră. Creaţi 
şi limitaţi, îşi duce mai departe gîndul Bachelard, căci 

1ea indică ultimele hotare ale spiritului nostru . Freud 
merge mai departe, vorbind despre exploziile 
inconştientului în viaţa cotidianului, iar activitatea 
artistică o leagă de nebunie, eros şi vis. Mai aproape de 
noi, la sfîrşitul secolului douăzeci, s-a inventat o nouă 
ştiinţă, psihobiografia, care studiază interacţiunea dintre 
om şi operă. Bazată pe preocupările adepţilor 
biografismului în artă (Sainte-Beuve a fost un ilustru 
reprezentant), concepţia a fost dezvoltată de Ramon 

2Fernandez . Prin aplicarea psihobiografiei, Pierre de 
Boisdeffre descoperea în Cînturile lui Maldoror de 
Lautréamont nici mai mult nici mai puţin decît 
„eretismul celebral al unui tînăr mascul însetat, care n-
a cunoscut femeia”. Pe de altă parte, freudianul Robert 
Faurrison consideră scrierile lui Lautréamont fantezii 

3bufone, cu încărcături de prostie prudhommescă . În 
L'érotisme, Georges Bataille, după cercetarea cîtorva 
opere erotice, formulează concluzia că spiritul este 
expus celor mai surprinzătoare injoncţiuni. Fără 
încetare, se teme de el însuşi. Mişcările sale erotice îl 

4îngrozesc .
Cum nu sînt adeptul biografismului în literatură, 

voi spune că destinul unui poet e plin de semne şi 
accente, spiritul său poate fi torturat de injoncţiuni, dar 
marile poeme de dragoste ale lumii nu ţin seama de 
amănuntele sau accidentele de dragoste ale lumii.

Cititorul va urmări doar pasiunea, versurile de 
senzualitate frenetică din Cîntarea Cîntărilor şi nu-şi va 
pune întrebări despre adevăratele întîmplări ale regelui 
Solomon, nu-l va interesa Corneille, cînd e vorba de 
iubirea pasională a Ximenei şi nici Shakespeare, cînd e 
vorba de Romeo şi Julieta. Îl va interesa, în schimb, 
sinceritatea sentimentului şi emoţia estetică, îl va 
interesa Frumuseţea ca o condiţie necesară.

Poezie şi eros
Daniel CORBU

accente
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privitor ca la teatru

Iunie 2010

O literatură a 
opoziţiilor

Teatrul nu e altceva 
decât spaţiu limpede de 
libertate. Când s-a ridicat 
cortina lumea necunoscută 
a personajelor  ni se oferă 
imens, iar publicul alunecă 
uşor în vieţile altora, în 

cuvintele altora care adesea nu sunt decât propriile 
vieţi, propriile cuvinte. Apoi, s-a lăsat cortina, dar 
viaţa scenei continuă în noi – părtaşii muţi din 
povestea tocmai spusă. La plecare, întrebările se 
înmulţesc, mergem cu ele pe umeri, apăsătoare, 
aeriene. Şi de câte ori nu va fi fost teatru uşa de ieşire 
din constrângerile politice, râsul dilatat în faţa unei 
societăţi a laşităţii şi a neadevărului. De câte ori nu 
vom fi respirat prin respiraţia actorilor, nu ne vom fi 
bucurat de textul dramaturgului care poate era deja 
în noi, însă nebănuit nu l-am ivit.

Mihail Bulgakov este dintre acei scriitori pe care-i 
avem înlăuntrul nostru şi pe care-i recunoaştem ca 
aparţinându-ne, vorbind despre ce înseamnă să fii 
viu, să fii curat, să nu te pierzi. Îi auzim vocea din noi 
spre în afara noastră. Ar fi existat Bulgakov aşa cum îl 
ştim dacă nu s-ar fi confruntat cu sistemul stalinist? E 
problema pe care ne-o punem de atâtea ori şi când 
vorbim de literatura românească (de sertar sau nu) 
din perioada comunismului. Ceea ce vede autorul rus 
în juru-i, cenzura care-i interzice în cele din urmă 
publicarea cărţilor sau apariţia în teatru a operei sale 
dramatice, boala care-l macină, sunt tot atâtea aspecte 
care îl determină nu doar să scrie cu înflăcărare, ci 
chiar să trimită numeroase scrisori de acuzare către 
conducătorul statului. Dar scrisorile par că s-ar pierde 
pe drum, fiindcă niciodată răspunsul nu se arată. 
Sunt un fel de strigăte în nicăieri. El este un fel de 
exilat în propria ţară. În mai multe rânduri înaintează 
autorităţilor cereri de emigrare, hârtii care vor fi 
mereu neaprobate. Astfel că scrisul este breşa de 
libertate, de ieşire din însingurarea paradoxală pe 
care o trăieşte în chiar ţara sa. Lucrările rămân hotare 
de netăgăduit între o realitate falsă şi o realitate 
umană care dispare încet. Înflăcărarea lui Bulgakov 
transcende moartea, ni se transmite ca o boală 
plăcută, subtilă, o înţelegem pentru că poate unii din 
noi ard la fel, în taină. În prezent, montările în baza 
textelor sale, fie ele adaptări sau dramatizări, 
demonstreză actualitatea trăirilor din paginile sale şi 
ale omului care se întrezăreşte în depărtare. 
Cultivând spiritul teatralităţii, universul bulgakovian 
se conturează ca dualitate între sacru şi inuman, între 
văz şi nevăz, între frumuseţe şi monstruozitate. 
Opozanţii capătă relief tocmai prin alăturarea lor: cu 
cât răul se răspândeşte mai mult, cu atât firul 
inocenţei devine mai strălucitor, cu cât diavolul 
împinge oamenii spre apocalipsă, cu atât reacţia de 
respingere este mai evidentă. Cu cât râsul este mai 
puternic, cu atât muţenia în faţa absurdului în care 
plutim ne înăbuşă sunetele. Parcurgând biografia 
scriitorului parcurgem, în fapt, timpul unei Rusii 
postrevoluţionare, în care vechile valori sunt strivite 
şi peste umbrele cărora se betonează alte principii. 
Copilul care vine dintr-o familie de intelectuali, 
medicul-soldat, morfinomanul, răzvrătitul, refuzatul, 
condamnatul, Bulgakov este un fel de copil ne-
ascultător, cu o expresie de netrecut a obrazului, care 
trăieşte într-o ţară în care s-a instaurat un regim deloc 
prielnic unor astfel de excentricităţi. În postfaţa de la 
volumul de Teatru din 1986, criticul Albert Kovács 
făcea o analogie fină între autor şi unul din 
personajele create de el: „Bulgakov a înfruntat şi şi-a 
asumat însă destinul – destinul uman al Maestrului”. 

Parabola, satira, tragi-comedia, revizuirea 
miturilor, îmbinarea dintre real şi imaginar sunt 
genurile şi stilurile preferate. Poate şi pentru simplul 
fapt că acestea sunt prin caracterul lor modalităţi prin 
care se ascunde cu facilitate starea prea dureroasă a 
unei societăţi care a întrecut orice normalitate. Satira 
atacă profund problemele grave ale intoleranţei sau 
ale unei vederi nesănătoase asupra a ceea ce ar trebui 

să fie frumosul şi adevărul. Parabola duce 
povestea în fantastic, mascând ceea ce ascuţimea 
satirei evidenţia. Remitizarea actualizează figuri 
vechi, le contextualizează şi, în general, deformează 
imaginea esenţială (în acest sens, elucidant este cazul 
eroului donquijotesc din dramaturgia autorului rus). 
Fiind pasionat, ca şi Gogol de altfel, de motivul 
diavolului, scriitorul face din acesta o linie directoare 
a operei. Atmosfera satanică, chipul întunecat 
primează în lumea întoarsă pe care o închipuie. De 
multe ori comică, intervenţia vizitatorilor din Infern 
duce în spate întreaga gravitate  a unei situaţii 
haotizate în care principiul naturii omeneşti a fost 
uitată. Ca o senzaţie trecătoare înainte de a adormi.

Mutantul din cutia scenică
Scriitorii care se manifestă în mai multe direcţii de 

creaţie se supun unui risc destul de puternic: acela al 
concurenţei între diferitele drumuri abordate. Poetul 
sau filosoful Blaga înghit pe dramaturgul Blaga; 
regizorul Ion Sava îl subminează puternic pe 
dramaturg; şi pentru a nu da doar exemple 
autohtone, amintim pe nuvelistul Cehov în faţa 
căruia dramaturgul se micşorează vizibil. Nici 
Bulgakov nu scapă controversei autorilor din el 
însuşi. Dramaturgul rămâne puţin mai jos pe treapta 
comparaţiei cu nuvelistul şi, să nu mai vorbim, cu 
romancierul. Însă oricum ar înclina balanţa, autorul 
Maestrului şi Margaretei este unul dintre cei mai 
abordaţi pe scenele lumii. Nuvela Inimă de câine, după 

care Vladimir Bortko face şi ecranizarea cea mai 
cunoscută din 1988, revine la Naţionalul Bucureştean 
în regia lui Yuriy Kordonskiy cu o distribuţie de 
excepţie: Victor Rebenciuc (Profesorul 
Preobrajensky), Marius Manole (Şarik), Mircea Rusu 
(Bormenthal), Şerban Ionescu (Schwonder), 
Alexandru Bindea (Tovarăşul cu greutate, Un ştab), 
Cecilia Bârbora (Daria Petrovna), Tania Popa (Zina), 
Afrodita Androne (Viazemskaia, Femeia-bărbat), 
Dragoş Ionescu (Pestruhin), Gavril Pătru (Fiodor, 
Portarul), Monica Florescu (Tânăra), Florina Cercel / 
Victoria Dicu (Doamna nervoasă, o femeie de-o 
vârstă incertă), Răzvan Popa (Jarovkin). Spectacolul, 
care merge fidel după firul textului, nepermiţându-şi 
excese de adaptare, ţine în el sâmburele de om. 
Mesajul central îl simţim, pluteşte în aer până când se 
concretizează în cuvintele profesorului, spuse cu 
atâta delicateţe de Rebenciuc: „Ivan Ardolnovici, e un 
lucru elementar... (...) Pricepeţi o dată că toată oroarea 
constă în faptul că el nu mai are acum inimă de câine, 
ci inimă de om. Cea mai netrebnică din toate câte 
există în natură”. Spusele se răsfrâng în interiorul 
spectatorilor precum sentinţe. Venit din depărtare, 
cunoscut, dar refuzat ca o suferinţă, adevărul rostit de 
personaj copleşeşte. Mesajul primar irigă întreaga 
realizare teatrală. Totul converge în acest punct: lupta 
cu ceilalţi şi lupta cu sine, ridicolul, incredibilul, 
violenţa şi tăcerile. Privit din perspectiva ideii miză a 

scrierii / spectacolului, câinele Şarik (în traducere 

semnificând „balonaş”) este singurul suflet senin din 
suprarealista istorie bolgakoviană. În „inconştienţa” 
lui este cel mai bogat, pentru că ceilalţi sunt 
contaminaţi de mentalităţi, de civilizaţie, de putere, 
de voinţă. Şarik vede cu ochi rotunzi frumuseţea unei 
servitoare care găteşte, privirile curate ale 
îndrăgostiţilor, chipul mare al savantului pierdut 
printre borcanele din laboratorul lui, deformându-se 
printre sticlele cu formol. Regia speculează extrem de 
bine momentele de sensibilitate: dincolo de o poartă 
cu gratii care parcă nu s-ar mai termina în înălţime 
Daria Petrovna frământă aluat într-un nor de făină, 
surâzându-i incitant şi oarecum naiv lui Fiodor, iar 
deasupra o muzică suavă creşte abia perceptibil. 
Clipele de linişte sunt însă absorbite în ritmuri foarte 
bine alese şi, din punct de vedere al jocului actoricesc, 
de acele clipe din ce în ce mai înnegurate, ale 
hidosului.

Tensiunea de pe scenă se acumulează treptat. 
Dintr-o eroare, planul profesorului Preobrajensky 
eşuează nu înainte de a afecta pe toată lumea. 
Mutantul pe care-l creează acest Faust rus reuşeşte să 
strice armonia: profesorul nu mai poate lucra, iar 
statutul şi chiar viaţa lui sunt puse în pericol, nopţile 
sunt tulburate de prezenţa agitată a tovarăşului 
Şarikov, acest om nou ieşit din operaţia lui Filipp 
Filippovici şi a lui Ivan Ardolnovici. Un homunculus 
bolnav manipulat de ideologiile comuniste. Un corp 
fragil îngreunat de platoşa răutăţii care i-a fost pusă 
pe umeri de ceilalţi. Comicul şi persiflarea unor 
situaţii sporesc neîncetat, capătă dimensiuni de 
necontrolat şi explodează apocaliptic în absurd: 
Şarikov îndreaptă pistolul către locuitorii din casa 
Kalabuhov, adică asupra celor care l-au protejat. Dar 
care au greşit atunci când au dorit să-l „civilizeze”, 
să-l ridice pe o treaptă mai sus. Sensul se defineşte 
axiomatic: orice pas pe care-l întreprinde omul 
înainte e un regres pentru chiar om. Să fi păcătuit atât 
de tare Prometeu aruncând focul în mijlocul 
nevăzătorilor? Câteva mituri interferează cu parabola 
lui Bulgakov şi evident se întrezăresc Frankenstein, 
dr. Strangelove sau, prin extensie, chiar Golemul. Iar 
din umbră se zăreşte şi cineva care a împrumutat 
masca lui Mefisto – Schwonder. Doar că proletarul 
care şi-a însuşit rolul ispitei e ceva mai rudimentar şi 
complet lipsit de tact. În fond îi rămâne doar masca-
pojghiţă, pentru că substanţa mefistofelică nu-i curge 
prin vine.

Spectacolul sporeşte prin virtuozitatea de care dau 
dovadă toţi actorii: nici unuia nu i s-ar putea reproşa 
ceva. Sub bagheta lui Kordonskiy lecţiile de 
compoziţie, de improvizaţie, de asumare, de 
conştientizare sunt minuţios lucrate. Vizibil, tânărul 
Marius Manole este desigur cel mai viu, studiindu-şi 
cu seriozitate partitura, convingând prin naturaleţea 
omului-câine şi a câinelui-om. Fiecare părticică din 
corp îi aparţine şi îl ajută în construirea personajului. 
Victor Rebenciuc rămâne elegantul, aristocratul din 
scenă şi de dincolo de ea, uimind prin reuşita trecerii 
dintr-o stare în alta, adesea de o rapiditate năucitoare 
– parcă ceva din interior ar plesni şi s-ar evapora în 
afară. Cât de rafinat trebuie să fie un actor pentru a 
stăpâni o tehnică a simţurilor atât de bine... Trioul 
comitetului de bloc acţionează ca un nucleu bine 
sudat, de o ilaritate evidentă, ducând în el săgeţile 
satirizante; noua ideologie trebuie să se impună cu 
orice preţ. Râdem, uităm pentru o secundă înfiorarea 
din spatele râsului, luăm în uşor o realitate care când 
se întoarce precum un bumerang ne loveşte din plin 
şi râsul ajunge să doară. Între străinul Şarikov, un 
rezultat monstruos al unei operaţii de hibridizare, şi 
sistemul comunist este pus semnul egal. Sensul 
devine conotativ prin transfer. Atât de străină firii 
umane, utopia roşie a comunismului s-a extins 
inadmisibil de mult şi a grefat amprente prea adânci.

 Şarik păstrează luna în el – şi aici viziunea 
regizorală încheie frumos spectacolul insistând 
asupra lunii care veghează nopţile tuturor. Astrul 
nocturn e un fel de punere în ordine a firii, o 
întoarcere la linişte. O linişte puţin stranie. 
„Armonicile cenuşii ale caloriferului emanau căldură. 
Jaluzelele ascundeau noaptea densă de pe strada 
Precistenka, împreună cu unica ei stea (...) «Ce noroc 
am avut, ce noroc am avut, gândea el picotind. De 
nedescris. M-am stabilit în acest apartament (...) 
Curvă a fost şi bunică-mea asta, fie-i ţărâna uşoară, 
bătrânica! E drept, capul mi l-a făcut în dungi, nu ştiu 
de ce, dar până la nuntă trece. Ce contează asta 
pentru noi?!»”. Liniştea care cuprinde casa 
profesorului la sfârşit – o plasă firavă, lipicioasă de 
păianjen – e liniştea nespunerilor, liniştea 
nonsensului dintr-o poveste în care nu s-ar putea 
crede. Liniştea morţii. Un fel de libertate.

Ioana PETCU

Plin de inimă
- cronica spectacolului 

, dramatizare 
după nuvela lui Mihail Bulgakov, 
Teatrul Naţional Bucureşti -

Inimă de câineInimă de câine
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sunetul muzicii
popular rusesc ce poate l-a influenţat şi pe Rimski-
Korsakov în Tablouri dintr-o expoziţie care stă la baza 
următoarei miniaturi e un moment liric slav din care 
Lapicus-Mahovici vor reuşi să scoată sonorităţi de 
clopote imprimând interpretării o rezonanţă 
orchestrală în final. Valsul ritmat, rapid, ce creşte în 
ambitus, cu un grad de complexitate în permanentă 
ascensiune ce reclamă o foarte bună coordonare a celor 
doi interpreţi, se încheie strălucitor, concertistic. 
Sonoritatea Romanzei, atât de puternic 
rahmaninoviană, ce aminteşte de concertele pentru 
pian şi de Rapsodie e foarte bine exprimată de lirismul 
şi expresivitatea interpretării. Experienţa artistică a 
celor doi pianişti îi ajută să găsească în Gloria, (în 
original Slava=slavă lui Dumnezeu) sonorităţi de 
clopote, lărgind perspectiva spre viziune orchestrală. 
Din nou, acelaşi filon popular şi sacru regăsit în Slava 
se pare că a fost izvorul de inspiraţie şi pentru Rimski-
Korsakov. Deşi diferiţi ca personalitate, Iurie Mahovici 
impetuos, debordant, iar Anatolie Lapicus liric, 
interiorizat, cei doi vor surprinde auditorul prin 
unitatea pe care o realizează. Respiră şi gândesc 
simultan, se simt şi se completează reciproc, anii de 
studiu şi de concerte împreună ducând la 
omogenitatea formată şi cultivată. 

Cea mai dificilă şi complexă lucrare din recital, 
Dansurile simfonice op. 45, este o suită orchestrală în 
trei mişcări în transcripţia lui Rahmaninov pentru 
două piane. Având iniţial numele de Dansuri fantastice 
cu titluri pentru fiecare mişcare Amiază, Crepuscul şi 
Miez de noapte, dansurile combină secţiunile ritmice 

energetice cu unele din cele mai luxuriante melodii ale 
autorului. Vitalitatea ritmică, nostalgia după Rusia pe 
care o părăsise şi fascinaţia pentru cântecul bisericesc 
din care transpar motive caracteristice vor surprinde 
un Rahmaninov în expresiile sale cele mai profunde. 
Ultimul opus însumează mijloacele sale componistice 
fiind lucrarea sa reprezentativă, după cum mărturisea 
autorul. Ritmul flexibil, lirismul impetuos, armonia 
cromatică pătrunzătoare sunt exprimate de duo-ul 
Lapicus-Mahovici cu vigoare interpretativă, strălucire, 
claritate, precizie şi rafinament, fluenţa sincronă 
uimitoare ducându-i pe cei doi interpreţi împreună cu 
sala într-o nouă dimensiune artistică. Interpretarea 
străbătută de un suflu emoţional continuu, 
virtuozitatea elegantă şi plină de rafinament, paleta 
sonoră densă şi fantezistă induc o perspectivă 
inepuizabilă a contrariilor ce vor duce la fuziunea 
celor două claviaturi.

Interpretarea muzicii academice la două piane este 
una dintre cele mai spectaculoase forme de prezentare 
scenică a capodoperelor din tezaurul universal. În 
proiectul iniţiat de conferenţiar universitar doctor 
Aurelia Simion, la Studioul de muzică de cameră al 
Universităţii de Arte „G. Enescu” din Iaşi cei doi 
interpreţi-profesori vor susţine la sfârşitul lunii 
noiembrie 2010 un curs Masterclass de Piano Duo. 
Poate cursul ca şi emulaţia trezită de interpretările lor 
vor constitui imboldul de a se forma şi la Iaşi 
ansambluri de două piane, cunoscută fiind apetenţa 
oraşului cultural pentru muzica de cameră de calitate.

Din multitudinea de proiecte realizate de 
comunitatea universitară artistică ieşeană acum la cei 
150 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi, 
distingem recitalul unuia dintre cele mai cunoscute şi 
apreciate colective muzicale din Republica Moldova

Maeştrilor în Artă, Anatolie Lapicus şi Iurie 
Mahovici. Susţinut la Studioul de muzică de cameră al 
Universităţii de Arte „G. Enescu” din Iaşi în seara zilei 
de 13 mai 2010, recitalul a fost conceput ca un „portret 
sonor” Serghei Rahmaninov.

Fost elev şi student al distinsei profesoare de pian 
Ludmila Vaverco şi stagiar al Institutului Muzical-
Pedagogic „Gnesin” din Moscova, Anatolie Lapicus 
este actualmente şef al catedrei de Pian şi şef interimar 
al catedrei Ansamblu cameral şi corepetiţie ale 
Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişnău 
(AMTAP). Colegul său de şcoală, de facultate şi de 
catedră, Iurie Mahovici, a absolvit la clasa de pian a lui 
Victor Levinson de la Chişinău, a făcut apoi doctoratul 
la Conservatorul din Sankt-Petersburg, fiind acum 
decanul facultăţii Artă instrumentală, compoziţie şi 
muzicologie a aceleiaşi instituţii superioare de artă din 
Chişinău. Duetul lor s-a manifestat prima dată la 7 
ianuarie 1993 pe scena Sălii cu Orgă din Chişinău cu o 
demonstraţie strălucită de profunzime şi emoţie 
autentică în celebra lucrare de Olivier Messiaen, 
Visions de l'Amen. Formula lor concertistică ce pare să 
urmeze exemplul duetului profesorilor lor  
Vaverco–Levinson din anii 1950, care a avut însă doar 
o existenţă efemeră, atacă un vast repertoriu format 
din muzică pentru două piane, pian la patru mâini, 
creaţii pentru duet de piane şi alte instrumente sau 
orchestra simfonică axat pe epoci componistice şi 
stiluri muzicale pe scene din Republica Moldova, 
Rusia, România, Ucraina, Cehia, Belarus, Germania, 
Franţa, Coreea de Nord. Din 2005 ca solişti ai 
Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” vor lansa 
un abonament intitulat Portrete sonore ale 
compozitorilor Johannes Brahms, Maurice Ravel, 
Edvard Grieg, Serghei Rahmaninov. Repertoriul lor va 
contura predilecţia pentru Debussy, Ravel, Fauré, 
Saint-Saens, Bizet, Milhaud, Messiaen sau Poulenc, 
dar şi pentru Chopin, Liszt, Schumann, Schubert, 
Mendelssohn, sau Bach, Gounod, Ceaicovski, două 
din opţiunile definitorii fiind Rahmaninov şi muzica 
franceză. Înregistrările cu duo Anatolie Lapicus-Iurie 
Mahovici realizate direct în sălile de concert 
reconstituie aproape integral repertoriul lor de muzică 
franceză.

Spiritul de emulaţie trezit prin concertele lor atrage 
studenţii la cursul de doi ani de ansamblu la două piane 
pe care cei doi pianişti-profesori îl conduc la AMTAP. 
Din raţiuni pedagogice duetul va iniţia seria de 
recitaluri Din istoria duetelor de piane, cu un program de 
muzică barocă: Bach, Haendel, Scarlatti, Clementi.

Participând în Rusia şi în alte ţări ale lumii la 
peste 30 de festivaluri de piano-duo, au organizat un 
festival similar în Moldova, Strugure de chihlimbar, care 
a debutat la 2 octombrie 2006, unde formaţiile trebuie 
să prezinte muzică neinterpretată până acum sau 
muzică clasică.

Recitalul de la universitatea ieşeană realizează 
portretul sonor al compozitorului Serghei 
Rahmaninov, fidelitatea cu care ei revin la acest 
compozitor în recital după incursiuni în muzica 
universală trădându-le afinităţile artistice. În debut cei 
doi pianişti se vor încălzi interpretând o transcripţie 
proprie pentru două piane după Romanţa pentru un 
pian la şase mâini, axată pe o temă a Concertului nr. 2 
pentru pian şi orchestră, în care dramaticul este pătruns 
de lirism şi contemplare. Echilibrul, sincronizarea, 
tuşeul cald, elanul replicilor surprind lirismul slav al 
textului, deasupra corzilor instrumentelor începând a 
se construi o altă cale de comunicare între cei doi 
interpreţi în care-i vor atrage treptat şi pe auditori. O 
altă transcripţie proprie pentru două piane după 
Cântecul de leagăn relevă expresivitatea lor 
interpretativă, înţelegerea mutuală, simţul fin de a se 
completa unul pe celălalt, de a se regăsi intuitiv în 
spaţiul sonor pe care poetic îl creează. 

Suita de şase piese op. 11 conţine lucrări 
contrastante ca ritm şi caracter, trezind curiozitatea de 
a descoperi noi modalităţi de abordare şi rezolvare a 
dialogului celor două instrumente. În prima piesă, 
Barcarolle, pe ritmul consacrat de barcarolă o melodie 
îşi plânge tristeţea, apoi se avântă plină de speranţă 
într-o cascadă ce se linişteşte într-un murmur de izvor 
ce şi-a găsit liniştea revărsându-se în apele mai mari ce 
l-au atras. Scherzoul, jucăuş, cu contrapunctări ritmice 
interpretat cu claritate, precizie şi spirit ludic. Cântecul 

, 
Duo-ul 

Cornelia APOSTOL

(urmare din pagina 3)

Iunie 2010

Duo piano

Orice poet, născut iar nu făcut, îşi alege, prin 
intuiţie, dar şi raţional, forma de exprimare 
convenabilă, aceea care să-i încrusteze din trecut spre 
viitorime trăirile şi gîndurile cele neadormite, 
adevărata lui fiinţare în conştiinţa perenă şi-n 
imaginarul neaşteptat, ulterior.

În incomensurabila şi, în general, exploziva 
legiune lirică românească de astăzi, Petruş Andrei, cu 
ultimul (pînă acum) volum de versuri, „Crepusculul 
de miere” (Ed. Cronica, Iaşi, 2010, cu o prefaţă de 
Valeriu Stancu), atacă temerar sonetul (de tip italian), 
dintr-o predispoziţie neoclasică şi neoromantică, 
încrezător în frumuseţea dintotdeauna, fără mutaţii 
valorice estetice şi fără teama de anacronisme. Astfel 
că, simţindu-şi lira bine înstrunată, n-are de ce să 
rivalizeze, fie şi la modul ingenios al disimulării, cu 
iluştrii noştri sonetişti Eminescu, V. Voiculescu, 
Mihai Codreanu. Fiindcă, după cum însuşi se 
confesează, („am devenit poet 

printr-o minune”), biografia sa interioară, la 
nivelul eului empiric, are ca semn arhetipal, o 
întîmplare mai puţin obişnuită, din copilărie - 
coborîrea într-o fîntînă din spaţiul rustic natal, ceea 
ce echivalează, simbolic ancestral, cu descoperirea 
eului liric de mai apoi: „M-am oferit eu, şi tataia (...) 
m-a coborît desculţ, răceala lutului învineţindu-mă 
cît ai clipi; după o vreme, am simţit furnicături în 
tălpi şi am auzit un freamăt şi un murmur care m-au 
înfiorat ca şoaptele de dragoste de mai tîrziu...”

Părerea autorului (la care subscriem) este că 
ritmica sonetistă izvorăşte din adîncuri şi nu dintr-o 
sonoritate exterioară, artificială. Sonetul devine 
adorare a tot şi a toate, a elementelor cosmice, dar 
tainica lui obîrşie se află în adîncimea dintîi: „Din 
tainele numai de ei ştiute/ Vin şerpii mei a nu ştiu 
cîta oară/ Şi-n dansul lor hipnotic mă-nconjoară/ 
Mişcîndu-se din ce în ce mai iute.”

Tematic, sonetele petruşiene, evlavioase, evident 
antipăgîne, aduc încrederea în dumnezeire, erotica 
petrarchizantă, natura „état d'âme”, creaţia ca 
asumare horaţiană, crucificarea vieţii sociale 
nedrepte, copilăria ca paradis nostalgic, iremediabil: 
„Ningea în raiul din copilărie/ Cu fulgi din 
îngheţatele de vată/ Cum, pe la bîlciuri, se făceau 
odată/ Cît un cîrlan de oaie brumărie.” Toate temele, 
însă, sînt unificate şi dispuse în cadenţe de vectorul 
heraclitean al trecerii ireversibile a timpului, motiv-
leitmotiv ce traversează întreaga lirică universală 
majoră. Dar, stăruie, vizibil, strălucitoarea umbră 
eminesciană.

O ritmică severă, o tăietură exactă a ideii în vers, 
înscriu aceste poezii cu formă fixă în emblematica 
aforistică (de altfel specifică, după multe păreri 
avizate, „cugetării sacre”). Şi pentru că înţelepciunea 
este rezultatul greu al experienţei, îmi pare că poetul 
Petruş Andrei nu ţine cont de legea maioresciană a 
excluderii tezelor morale din cîmpul sacru al poeziei, 
şi creează, cu precădere, sonete etice:

„Aşa mă sfătuia un oarecine:/ Să fiu, de vreau s-
ajung la înălţime,/ Alunecos ca şarpele de mare.// O 
fi şi asta de învăţătură/ Dar la ce bun atîta tevatură,/ 
Că tot mă prinde vulturul în gheare...” Poetul bate pe 
silabe şi pe rime, în tonalităţi cînd nostalgice, cînd 
umoristice, ironice, învăţături către posibilul cititor 
(ne)făţarnic, reclame (atitudine demitizantă, 
postmodernă, care provine totuşi din sonetele satirice 
eminesciene!), cu alură epigramatică: „De pune sare, 
e o nerozie/ Că dăunează mult la sănătate,/ Aceasta-
i consemnată în tratate/ Doar medicina nu-i o 
erezie.// Să dovedeşti în toate cumpătare,/ Abuzul 
îţi aduce vătămare/ Şi-ai să regreţi odată şi odată.// 
Spun cu tărie, fără supărare:/ Mîncarea mie-mi place 
fără sare,/ Nu-mi place-n schimb femeia... nesărată.”

Neorgolios, în cele mai multe sonete, scriitorul 
păstrează cu sfinţenie canoanele speciei, dar în 
interior mişcarea afectivă evoluează cu naturaleţe şi 
rima bogată slujeşte intact semnificaţiilor lirice şi 
sugestiilor polivalente; cîteva, doar se disciplinează 
discursiv, în serie. Şi, conştient, Petruş Andrei, chiar 
hamletian, îţi recunoaşte valoarea, şi modestia se 
transformă în bunul simţ înţelept că tot a creat ceva: 
„Un cînt de liră, restul e tăcere,/ Eu las în urma mea 
un strop de miere/ Din trestia strivită sub călcîie.” 
Ca să ne păstrăm memoria în sfera învăţăturilor sale 
lirice, acceptăm: Magister dixit!

Sonete etice
Simion BOGDĂNESCU

jurnal cu scriitori
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Educaţia pentru frumosul artistic este o preocupare 
constantă a şcolii noastre, toţi elevii şi tinerele talente, 
dintre aceştia, beneficiază de o instruire de specialitate 
care este corelată cu disciplinele de cultură generală şi cu 
cele mai noi orientări şi direcţii artistice contemporane. 
Pentru această latură a educaţiei, un demers imperativ cu 
rol formativ îl constituie expoziţia tematică de specialitate, 
salonul periodic sau anual, concursul şcolar la toate 
nivelurile ş.a. Aceste manifestări expoziţionale, cu rol 

creativ – instructiv, oferă şi posibilitatea unei evaluări 
profesionale la nivelul fiecărei unităţi, stimulează 
creativitatea în rândul tinerilor şi au o contribuţie 
deosebită în ceea ce priveşte cunoaşterea artistică şi 
estetică din societate.

Astfel, şi la finele acestui an şcolar asistăm la o bogată 
şi variată gamă expoziţională în numeroase unităţi de 
învăţământ din centrul nostru cultural. Un prim şi chiar 
inedit pas, în acest sens, îl avem, şi anul acesta, tot de la 
Şcoala ,,B. P. Haşdeu” cu două expoziţii, susţinute în 
cadrul Cercului metodic de specialitate, una a elevilor: 
Salonul Naţional de Artă plastică pentru elevii – Ediţia I-
a şi cea de a doua a cadrelor didactice: Expoziţie de 
Pictură şi Grafică Grup C II, unde au expus un grup 
alcătuit din nouă profesori - artişti.

Astfel, prima ediţie a Salonului Naţional de Artă 
plastică pentru elevi, iniţiativa Cercului de Artă plastică 
N. N. Tonitza, din cadrul Şcolii B.P. Haşdeu, coordonat de 
profesorul – artist Mihai Zaiţ, s-a desfăşurat în Galeria de 
Artă a şcolii (Corp F), la acesta au participat numeroşi 
elevi din mai multe oraşe ale ţării dar şi din Italia şi 
Republica Moldova,  iar vernisajul a fost susţinut de prof. 
univ. dr. Mihai Păstrăguş şi prof. dr. metd. Teodor 
Haşegan. 

Lucrările expuse au adus pe simezele galeriei, bine 
organizate, elevi ai claselor V – XII din toate formele de 
învăţământ preuniversitar, iar obiectivul urmărit a fost 
acela de a ,,constitui o modalitate de provocare a tinerilor 
cu reale aptitudini de creaţie (pictură, grafică, arte 
decorative), iar valorizarea preocupărilor acestora să fie 
făcută într-un cadru adecvat, unde să fie prezentate 
creaţiile în feluritele forme de exprimare vizuală”, după 
cum ne-a mărturisit prof. Mihai Zaiţ. Astfel, ampla 
manifestarea expoziţională a reunit sub numitorul comun 
al unei moderne interpretări, cu o largă paletă stilistică, iar 
diversitatea a fost dată de diferitele tradiţii şi realităţi 
concrete care au constituit subiectul temelor plastice. În 
final realizându-se acea inedită ,,unitate prin diversitate”, 
care stă la baza evoluţiei artelor plastice moderniste 
începând cu secolul al XX-lea.

Cu un pronunţat caracter didactic, Salonul naţional de 
Artă pentru elevi urmăreşte stimularea creativităţii, a 
imaginaţiei, a fanteziei în cadru competiţional şi 
promovarea valorilor. De asemenea, promovarea unui 
spirit antreprenorial al tinerilor prin valorificarea 
materială a propriilor creaţii, iar în final expoziţia 
salonului se vrea itinerantă în mai multe galerii şcolare, şi 
nu numai, din  mai multe centre culturale din ţară, şi de ce 
nu, îndrăznim noi să credem, chiar şi peste hotare. Salonul 
a acordat multe premii şi menţiuni dintre care şi următorii 
elevi ieşeni: Babuc Doina, Boros Bianca Elena, 
Botoşăneanu, Ioana Alexandra, Boz Adrian Constantin 
(pentru pictură); Ignat Andrei Ciprian şi Sarah Muscalu 
(pentru grafică), iar Sabina Antohe Comisescu (arte 
decorative). Demn de menţionat este şi faptul că a fost 
realizat şi un frumos catalog al salonului în care sunt 
reproduceri ale premianţilor şi sunt menţionaţi toţi 
participanţii.

În acest context cu profunde rezonanţe artistice, 
tinerelor talente li-s-au alăturat şi artiştii – profesori, 
creatori cu o personalitate bine conturată, prin Expoziţia 
de Pictură şi Grafică Grup C II, organizată în Galeria de 
Artă a şcolii (Corp A) la care au expus: Mariea Boz, Vasile 
Corcaci, Dana Dinter, Ofelia Huţul, Ioana Penelea – Luca, 
Ion Popescu, Nicoleta Şurubaru – Bida, Brânduşa Verdeşi, 
Mihai Zaiţ.

Arta plastică românească modernă se dezvoltă sub 
semnul unei constante sensibilităţi a spiritualităţii noastre 
specifice. Astfel, creaţia plastică actuală o găsim mereu 

marcată de sentimentul comuniunii cu natura, de aspiraţia 
către echilibru şi armonie sau de vocaţia pentru formă şi 
culoare. În ceea ce priveşte varietatea şi valenţele stilistice 
zonale, ce definesc sensibilităţi afective particulare, nu au 
marcat diferenţe esenţiale, ci au conferit o sevă vitală artei 
româneşti, mai cu seamă în perioada interbelică. Acestea 
sunt, de fapt, trăsăturile culturii noastre, durată în timp, în 
care se manifestă mereu un mesaj artistic cu o largă 
deschidere către universalitate. Astfel, artiştii grupului C 
II îşi dezvălui identitatea artistică sub semnul raportului 
dintre tradiţie şi inovaţie, între specific naţional şi 
universal. Fiecare dintre artişti aduc nuanţe stilistice în 
funcţie de sensibilitatea şi afinităţile lor spirituale.

Cu sensibilitate şi temperament, Mariea Boz abordează 
o construcţie compoziţională structurată pe un 
decorativism care îşi găseşte rezonanţe în modernismul 
contemporan  (Compoziţie I, Compoziţie II).  Pe de altă 
parte, Vasile Corcaci în grafica sa orchestrează, după 
regula partajării, o compoziţie amplă, cu nuanţe 
geometrale unde pătrunde discret un subiect din literatură 
(Vis de Bacovia I, Vis de Bacovia II). O tânără apariţie 
este Dana Dinter, cu un studiu în creion unde 
virtuozitatea îşi spune cuvântul (Portret) şi o lucrare de 
pictură, unde cu nuanţe moderniste interpretează, cu 
intenţia de a demonstra evoluţia obiectelor, aparent 
banale, din viaţa noastră (Natură statică).  În lucrările 
sale, Ofelia Huţul pare să-şi fi impus un program de 
exigenţă, folosind experienţa dobândită pentru a merge 
mai departe, tinzând către o mai mare încărcătură ideatică 
(Ispita, Flori). O lucrare de artă textilă o prezintă Ioana 

Iunie 2010

Artele vizuale în galeriile şcolare – 
valenţe ale educaţiei artistice
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preocupare ţinteşte către zonele de mare rafinament ale 
acordurilor polifonic orchestrate, astfel încît  ansamblul să 
beneficieze şi de sonorităţile subtile ale tonurilor mereu în 
acord cu viziunea evocatoare a autoarei. Arta peisajului 
pare o confesiune tandră, dar şi o meditaţie asupra soartei. 
Rotirea anotimpurilor face din lumină un personaj 
privilegiat, cromatica asigurînd relaţii consonante tonal la 
nivel de structuri ale vizibilului convertite în viziune 
subiectivă. Unele peisaje selectează doar motive solitare ce 

devin centre de interes optic, o fereastră sau un alt detaliu 
sugestiv,  ca o frescă medievală, simbolice şi semnificative 
pentru arhitectura secolelor trecute, în fapt marile şi 
succesivele sinteze care au condus la expresii originale şi 
definitorii pentru spiritul elevat prin artă şi credinţă al 
locurilor. Magda Călăraşu are respect pentru valorile de 
autoritate ale trecutului şi, implicit, pentru modelul cultural 
particular al artelor frumoase în Moldova. 

Pictoriţa şi graficiana omonimă deşi au relaţii cordiale 
face ca pledoaria să convingă în favoarea unei relative 
autonomii pe criterii de opţiuni stilistice şi viziuni diferite, 
prin  particularitatea instrumentarului cu care operează. 
Pictura onctuoasă, face din simbol o parabolă, în timp ce 
structurile grafice determină raporturi complexe cu 
simbolul. Dacă pe pictoriţă o preţuiesc pentru gestul de a 
face din pictură o meditaţie asupra sensurilor profunde ale 
existenţei, pe graficiană o admir în sensul în care 
plasticitatea ductului, viziunea ansamblului comunică prin 
simbol un univers al semnelor care alcătuiesc un fel de 
enciclopedie a istoriei lumii şi experienţei de a fi. Ochiul 
divinităţii ocroteşte lumea, dar nu o scuteşte de 
traumatizante derapaje, îi dă liber  acces la frumuseţea 
creaţiei însă solicită, simultan şi compensativ, şi smerenia 
cuvenită. Simbolul devine astfel vehicolul privilegiat dintre 
concret şi abstract, real şi imaginar, semn şi sens. Astfel de 
semne fac parte dintr-o recuzită stilistică unde meandrul 
sugerează traseele întortocheate ale destinului, mitul icaric, 
ascensiunea şi aspiraţia absolutului. Idolii protoistorici, alte 
simboluri ce-i aparţin, vitalizează resursele de imaginaţie ce 
fac corp comun cu o manualitate grafică de excepţie. 
Dimensiunea decorativă amplifică registrul grafic al 
expresiei şi nu face altceva decît să sporească capacitatea 
formulării plastice de a fi memorabilă. Oricînd astfel de 
viziuni care mizează îndeosebi pe arabescul liniei şi 
fermitatea decisivă a punctului ar putea deveni proiectele 
unor tapiserii de mari dimensiuni ca o deschidere spre 
monumentalitate. Expoziţia de acum a picto-graficienei 
Magda Călăraşu a fost un veritabil eveniment artistic pe 
care-l dorim repetat cît mai curînd posibil. Numerosul şi 
selectul public a onorat un artist autentic şi un talent ajuns 
la zenit... 

Luca – Penelea, unde cu un limbaj specific artelor 
decorative abordează o structură modernistă de gen cubist 
(Wedding). O discutabilă încercare la Ion Popescu, care 
interpretează, în genul instalaţiei, arta icoanei, pe care de 
altfel, o stăpâneşte bine în pictură (Ipostaze). Tot în genul 
graficii, Nicoleta Bida – Şurubaru, o altă tânără expozantă, 
face o adevărată probă de virtuozitate din expresivitatea 
liniei şi în coloristică, într-o compoziţie în care caută 
semnificaţii poetice (Undeva, cândva). În peisagistică, un 
interesant punct de vedere ni-l propune Brânduşa Verdeş 
care se plasează dinspre pământ spre cer, prezentând 
frunzişul contrastând pe lumina cerului în nuanţe de 
factură fovistă (Înspre cer I, Înspre cer II).  Pasiunea sa 
binecunoscută, de acuarelist, îl conduce pe Mihai Zaiţ prin 
ductul liniei şi cromatica de o discretă muzicalitate pe 
drumul peisagisticii care pune în temă vechi vestigii în 
farmecul naturii (Închinarea, Povara clipei).

Deşi restrânsă, şi plasată într-un spaţiu caracterizat de 
sobrietate, expoziţia cucereşte prin dăruirea şi 
profesionismul expozanţilor. Este, în fond, şi o atitudine 
de responsabilitate interioară ce implică o dublă 
semnificaţie: profesor – artist, artist – profesor.  
Manifestările expoziţionale au fost susţinute de o muncă 
perseverentă şi o devotată  pasiune, din partea 
profesorului Mihai Zaiţ şi conjugată cu aportul conducerii 
unităţii de învăţământ, reprezentată prin prof. Ionel 
Nechifor, directorul Şcolii B.P. Haşdeu, o şcoală în care 
valenţele educaţiei artistico – plastice şi estetice sunt astăzi 
plasate la modul superlativ.

Vocaţia nativă şi preocuparea constantă pentru şlefuirea 
limbajului pictural au constituit pentru Magda Călăraşu 
suportul motivant al unei evoluţii axată pe principiul 
paşilor mărunţi, al aflării după experienţe multiple a 
propriei identităţi. O chemare lăuntrică, irepresibilă, pentru 
universul artelor frumoase a devenit în timp dominanta 
expresiei personalităţii şi a unui mod de a comunica cu 
fiinţa sa profundă, cu sinele şi cu lumea. Şcolaritatea cu 
Viorica Balan la pictură şi Diana Condurache la grafică i-a 
amplificat potenţialul nativ şi l-a racordat unui mod de 
expresie care a definit-o prin accesul la structurile realului şi 
la un dialog subtil cu misterul de dincolo de vizibil. 
Regulile permisive ale picturii au inerenta subiectivitate 
astfel încăt să treacă firesc de dimensiunea unui intimism 
marcat de melancolii spre a deveni metaforele 
convingătoare asupra anotimpurilor fiinţei şi ale lumii. 
Pictura te face să vezi istoria unui sentiment şi să înţelegi 
tainele vieţii. 

În pictura de şevalet, Magda Călăraşu dovedeşte că prin 
reflexivitate poate recupera amintiri şi construi visuri prin 
care omul se caută permanent pe sine între ceilalţi. 
Anotimpurile vieţii, genericul selecţiei de la Ateneul 
Tătăraşi, au valoarea unor glose simbolice despre trecerea 
omului prin lume, fiecare perioadă purtînd amprenta 
experienţelor personale şi ale ideii generale de destin. 
Primăvara aurorală a anilor tineri cu elanuri şi frămîntări 
intime, cu ezitări şi întrebări încă fără răspuns, pregătesc 
momentul fast al maturităţii depline, responsabile şi 
convingătoare în plan social şi artistic. Vîrstele  sunt aidoma 
anotimpurilor naturii care, în rotirea lor ciclică, sugerează 
prin metaforele picturale orizontul auroral dominat de 
culorile crude al primăverii ca într-o poemă bacoviană, 
vitală şi promiţătoare, ca un viitor mereu imprevizibil. 
Paleta pictoriţei ţine mereu seamă de valorile culorii locale 
cu ştiinţa unui exersat şi senisbil interpret al unei partituri 
în tonuri pure, armonios echilibrate la nivel de parte şi 
întreg. Această strategie nu cere elaborări sofisticate 
deoarece lucrul bine conceput este întotdeauna clar 

exprimat. Anotimpurile lumii presupun un grad de 
generalitate care face ca privitorul să se simtă spontan 
partenerul unui dialog scutit de convenienţe deoarece 
impactul emoţional face ca fiecare privitor să recepteze 
simbolurile din perspectiva propriilor experienţe intime sau 
învecinate unor concepte generalizante.

Ideea armoniei este omniprezentă atît la nivel general, 
cît şi în spaţiul eterat al fiecărei compoziţii. Asemenea 

Anotimpuri şi nostalgii...
Valentin CIUCĂ



constituit temele predilecte ale uleiurilor pictorului - 
profesor Alexandru Cordineanu. Bucuria plenară pe 
care artistul o trăieşte în faţa naturii este exprimată 
şi în naturile statice cu flori, compuse într-o factură 
modernă sau uneori mai naturalistă dar mereu într-
o gamă coloristică rafinată care dovedeşte o bună 
cunoaştere a registrelor cromatice (Structuri 
vegetale, Garoafe roşii, Flori, Natură statică). 
Alexandru Cordineanu ne dovedeşte şi o bună 

stăpânire a desenului. Astfel, fără a se lăsa dominat 
de conturul liniei expresive din ductul tehnicii, 
construieşte în structuri solide forme marcate de 
realism care, la rândul lor, ne prezintă farmecul de 
altă dată al peisajului, aspectul târgului din perioada 
interbelică (Case din Hârlău) ori în genul 
portretisticii sesizăm gravitatea şi demnitatea 
domnitorului moldovean (Petru Rareş).

În cazul sculptorului Mircea Mihăilescu s-a 
petrecut un fenomen care ne aminteşte de 
numeroase cazuri din perioada interbelică, când 
mulţi artişti români au debutat sub semnul 
realismului şi impresionismului, iar apoi au evoluat 
spre suprarealism şi abstracţionism … Artistul 
Mircea Mihăilescu creează structuri volumetrice şi 
reliefuri pornind de la promovarea unui realism de 
tip metaforic, cu ample rezonanţe literare, 
etnografice, şi ajunge la compoziţii ample cu sensuri 
ideatice şi semnificaţii profunde (Aripi înlănţuite, 
Speranţa, Melc). De asemenea, sculptorul Mircea 
Mihăilescu cultivă expresionismul în portretistica cu 
accente decorative sau în reliefuri cu preponderent 
decorative, dar spiritul lui inventiv se manifestă din 
plin, atât cantitativ cât şi calitativ, în compoziţii 
poliaxiale, ingenios zămislite după principiul ,,dintr-
o bucată”, cu o tematică poeto – filosofică, 
cosmogonică (Spirala vieţii, Virtutea apei, Poarta 
viei) şi cu o evidentă valorificare a modelelor 
estetice preindustriale. Este tot cazul lui Mircea 

8 CRONICA

Străvechea vatră de cultură şi spiritualitate 
românească a Hârlăului şi-a sărbătorit, la finele lunii 
mai, zilele festive ale oraşului. Cu acest prilej au fot 
organizate şi manifestări expoziţionale la care au 
participat şi plasticieni din localitate. Astfel, la 
Galeria de Artă a Casei de Cultură au expus trei 
artişti: Bogdan Bârzu – Măşti decorative, Alexandru 
Cordineanu - Pictură şi Mircea Mihăilescu – 
Sculptură.  Trei în una, cum şi-au denumit-o artiştii, 
expoziţia reuneşte pe simezele sale o tematică 
comună, dar foarte generoasă şi de actualitate: aceea 
de a valorifica sursele culturale şi tradiţiile locale, 
dar manifestarea expoziţională trăieşte şi printr-o 
diversitate de expresie a creatorilor care-i plasează, 
bine conturaţi, în sfera autenticităţii.

Aducând dovada unei profunde înţelegeri a 
rostului artei în societate, a datoriei artistului – 
profesor de a sonda filoanele inepuizabile ale 
creaţiei noastre folclorice, Bogdan Bârzu prezintă o 
serie de măşti populare în care spiritul vechilor 
noastre tradiţii trăieşte într-o viziune cu totul aparte, 
rafinată în sensul artelor decorative moderne (Ursar, 
Căldărar, Drac 2). Dincolo de aceste calităţi, creaţia 
decorativă a lui Bogdan Bârzu e o mărturie 

concludentă a măiestriei profesionale. Universul 
uman cu consistenţa expresiei primare se 
recompune, în viziunea artistului, în acorduri 
cromatice care dobândesc, în cele mai numeroase 
cazuri, o deosebită preţiozitate grafico – picturală 
(Rabinul, Bulibaşa), iar în final lucrările alcătuiesc 
rafinate elogii decorativ – plastice, închinate 
datinilor străbune cu structurile expresive din 
motivele şi ornamentele lor simple dar cu mare 
încărcătură simbolică şi semnificaţii profunde.

Farmecul şi frumuseţea meleagurilor hârlăuiene, 
legendele tonifiante ale trecutului istoric au 
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Mihăilescu care ne demonstrează evoluţia creatoare 
a unui sculptor autodidact (ca în cazul multor artişti 
de azi care provin din acelaşi mediu al medicini, 
ingineriei ş.a.) care cu pasiune, cunoaştere, 
tenacitate, ingeniozitate şi talent a reuşit să se 
integreze armonios în rândul artiştilor plastici 
contemporani.

Deşi fiecare artist a venit cu viziunea şi mijloacele 
personale de exprimare, lucrările sunt unitare din 
punct de vedere al concepţiei mesajului plastic. 
Toate lucrările expuse au fost investite, de autori lor, 
cu semnificaţii multiple, cu capacitatea de a putea 
transmite, prin interpretări diferite, creaţii inspirate 
din tradiţiile şi realităţile locului. Cu acest mesaj 
comun, artiştii au reuşit să declanşeze un 
emoţionant proces al gândirii, al dramei pe care o 
trăieşte omul acaparat şi chiar depăşit de maşinism. 
Toate imaginile aduc în faţa privitorului frumuseţile 
legate datini, obiceiuri, farmecul inedit al 
meleagurilor din trecut şi prezent, fie că sunt 
metafore plastice, abstractizări decorative sau 
prezentări realiste ori ingenioase interpretări ale 
formelor inspirate din zona civilizaţiei şi etnografiei 
noastre pre-industriale.  
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Confluenţe spirituale într-un 
triplex expoziţional de ţinută: 
Bogdan Bârzu – Măşti decorative, 
Alexandru Cordineanu – Pictură, 
Mircea Mihăilescu – Sculptură

Teodor HAŞEGAN

Sunetul firelor. 
Expoziţia personală de arte textile 
a Corneliei Brustureanu

Tradiţia textilelor artistice a obişnuit publicul cu un 
anume tip de lucrări, cu subiecte relativ comode, la care 
accentul cade pe tehnică şi măiestrie, fiind vorba de colaj, 
patwork, broderie, tapiserie. Prelucrarea firului a fost 
dintotdeauna suprema provocare textilă, dovada fiind 
legendele mitologice cu persona ca Ariadna sau Penelopa, 
dar şi multitudinea de abordări în transpunere: împletirea 
cu andreaua sau croşet, realizarea dantelelor şi a plaselor 
pe o infinită scară dimensională.

Contemporaneitatea aduce o nonşalanţă în utilizarea 
textilelor, apreciate mai mult pentru capacitatea lor de a 
simboliza expresiv, într-un context, meşteşugul devenind 
subordonat conceptului general.

Având în vedere aceste aspecte, cu atât mai 
surprinzătoare apare expoziţia Corneliei Brustureanu de la 
Galeriile de Artă N. Tonitza. Prezenţă constantă în 
manifestările de gen, cu o bogată activitate didactică la 
nivel academic, Cornelia Brustureanu prezintă o serie de 
lucrări ce compun un univers personal cu o identitate 
distinctă. Numită metaforic Sunetul firelor, expoziţia 
cuprinde o serie de stilizări monumentale ale unor 
instrumente imaginare, realizate din elemente tubulare 
înfăşurate cu fire divers colorate. În acelaşi spirit, dar de 
dimensiuni aproape miniaturale, mai apar o serie de 
lucrări ce reiau ca un ecou volumetria şi cromatica pseudo 
– instrumentelor. Imaginea de ansamblu e bine 
orchestrată, la propriu şi la figurat, siluetele elegante se 
caligrafiază delicat pe fundalul neutru al pereţilor. În 
momentul în care privitorul se apropie, apare efectul de 
preţiozitate, rezultat din migăloasa înfăşurare a mii de fire 
care se suprapun, se întrepătrund, fac treceri discrete sau 
punctează vioi vulumele. De fapt, subiectul principal îl 
constituie firele, care evoluează de la stadiu de textil la 
cel de portativ, apoi la coarde şi cu final la tubulatura 
instrumentelor de suflat (Chitara, Orchestra). Simplitatea 
aproape minimalistă a obiectelor a obiectelor textile este 
doar aparentă, ele dezvăluind o luptă cu materialitatea 
pentru a realiza unitatea dintre formă, volum şi culoare.

Sunetul firelor este un concept imaginar, 
instrumentele stilizate sunt tot imaginare, dar demersul 
artistic al Corneliei Brustureanu este absolut real, concret, 
autentic. În atmosfera aparentă a caligrafiilor textile, 
Sunetul firelor cheamă tăcerea contemplării şi face, 
indirect, o trimitere spre fiinţele de vis ce ar putea cânta la 
aceste instrumente (Trâmbiţe).

Încă o dată, dacă mai era nevoie, este demonstrată 
versatilitatea Textilelor, capacitatea lor de a se adapta 
unor demersuri artistice extrem de diferite. Iar Cornelia 
Brustureanu certifică, prin lucrările sale, viziune originală 
şi potenţial creativ, impresionante prin ceea ce se vede 
atât de rar pe simeze şi anume prin RAFINAMENT.

Miruna HAŞEGAN                                                                                      



Nu ai cum să rămâi într-o adâncă stare de 
pasivitate când totul în jurul tău dă semne puternice 
de instabilitate. Nu poţi să admiri apusul târziu al 
unei zile de vară toridă când totul în jurul tău arde, 
se cutremură, este acoperit de ape. Nu poţi să fii 
spectator la rolul care ţie îţi este hărăzit să-l joci, cu 
aceeaşi credinţă a rolului vieţii, oferit doar o singură 
dată pe această lume. Oricât de plictisit ai fi, oricât 
de plin de lehamite ai fi, oricât de absent ai încerca 
să-ţi păcăleşti identitatea, nu poţi evita aerul rece de 
afară, nu poţi trece nepăsător prin tine, mai ales în 
acele momente în care eşti nevoit să te întrebi : 
„Încotro?!”  Înspre suprafaţă sau cât mai adânc în 
nepăsare ce te-a transformat într-o mlaştină puturoasă, 
urât mirositoare, cu aerul stătut în putrefacţia fostelor 
tale idealuri de viaţă. 

Această răspântie este de fapt singura ta vamă, 
singurul hotar unde te mai poţi salva sau te poţi 
pierde definitiv acestei lumi. Stai şi priveşti cât mai 
profund locul în care te afli, încercând să recunoşti 
câte ceva, să-ţi aminteşti prieteniile care te-au 
motivat cândva. Încerci să-ţi recunoşti vocea, să-ţi 
însuşeşti gestul de a deschide fereastra sau gestul de 
a aprinde lumina, să simţi că durerea nu te poate 
ocoli atunci când te împiedici de piciorul mesei, că 
inima ta mai poate să tresară atunci când auzi 
soneria de la poartă. Că te caută cineva, chiar dacă 
acel cineva a greşit numărul de la casă : în loc să 
sune la 20, a sunat la 21. Pe această greşeală poate fi 
construită salvarea ta, readucerea la viaţa din stradă, 
în freamătul cetăţii, în nebunia vijeliei care ţi-a 
amestecat frunzele de trandafir cu frunzele de arţar, 
petalele de panseluţe cu florile de iasomie, obsesiile 
supravieţuirii cu obsesiile necesare naşterii noilor 
personaje de roman. Ai nevoie de acest contact, de 
acest „clic” care să te conecteze din nou la trepidaţie, 
la freamăt, să te pună în mişcare, cum apa mai poate 
să învârtă roata morii, chiar dacă bobul de grâu nu a 
fost încă pus între pietre. Ai nevoie de „un exemplu 
de mişcare”, de un apropo care să te ia în seamă, care 
să te bată pe umăr şi să te întrebe: „Dormi cu ochii 
deschişi, cetăţene, vezi de mergi, că blochezi intrarea 
sau ieşirea!”

Oricât de dezinteresaţi ne-am arăta noi că putem 
fi, niciodată nu ne iese această prefăcătorie, atunci 
când dorim să imităm neimplicarea, nesimţirea, 
pasivitatea faţă de ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru. Nu ne iese această încremenire, oricât de 
mult ne-am strădui să exersăm nemişcarea, 
supunerea necondiţionată, destinul implacabil ce 
vine înspre noi dinspre spaţiul definit de „un picior 
de plai, o gură de Rai”. Nu ne este indiferentă viaţa 
de zi cu zi, cum de altfel nu ne este indiferent 
viitorul nostru aflat de 20 de ani la dispoziţia celor 
pe care singuri ni i-am ales şi încă îi mai alegem să 
ne reprezinte. Simt că acest tip de „externalizare a 
responsabilităţii faţă de propria fiinţă” face parte din 
categoria marilor trădări. Nu mai este un secret 
pentru nimeni că trădarea a influenţat decisiv istoria 
acestui popor „de la gurile Dunării”. Iată-ne puşi în 
situaţia de a fi propriii noştri trădători, prin alegerile 
pe care noi singuri le facem, în nume propriu, 
nesiliţi de nimeni, în deplină cunoştinţă de cauză. 
De 20 de ani conducătorii pe care noi i-am ales s-au 
dovedit a fi transformaţi, în cele din urmă, pe 
parcursul doar al unui mandat de patru ani, din 
„soluţia salvatoare a României” în „soluţia imorală a 
României”. Poate datorită acestor eşecuri repetabile, 
prin folosirea tuturor alternanţelor la guvernare 
posibile, ne-am trezit în situaţia de a constata că nu 
mai avem soluţii, că nu mai avem ce să alegem, de unde 
să alegem, pe cine să alegem. Ne-am epuizat toate 
soluţiile, epuizând toate ofertele. Aceasta este 
realitatea în care am ajuns, încremeniţi în neputinţa 
de a mai îndrăzni să sperăm în ceva. Nu mai avem 
nici o soluţie, nici o motivaţie, nici un sistem de 

prindere. Suntem în aer şi aerul face parte din 
aceeaşi categorie de aer pe care acum 20 de ani l-am 
tras în piept, în timp ce armata trăgea în aer, 
născându-ne astfel morţii Revoluţiei române de la 
1989. 

Astăzi tragem în piept aerul plin de dejecţiile 
gândirii mâloase a actualilor guvernanţi, care au 
ajuns să lupte cu propriul lor popor. În loc să-l 
slujească, îl ucid cu zile. Iată de ce nu poţi să admiri 
apusul târziu al unei zile de vară toridă când totul în 
jurul tău arde, se cutremură, este acoperit de ape. Nu poţi 
să fii spectator la rolul care ţie îţi este hărăzit să-l joci cu 
aceeaşi credinţă a rolului vieţii care ţi se oferă doar o 
singură dată pe această lume . 

Aici intervine scriitorul care nu are decât să copie 
după dictare tot ceea ce imaginaţia sa nu i-ar fi 
dictat vreodată. Realitatea dictată de Traian Băsescu, 
de exemplu, este mult mai spectaculoasă decât poate 
fi orice altă imaginaţie creatoare, pe care harul 
scriitoricesc o poate stăpâni. Totul e să nu ne 
pierdem firea, să nu închidem ochii, să nu ne lăsăm 
copleşiţi de veşnicie, chiar dacă viaţa din stradă este 
mai mult o plângere continuă, decât  o melodie pe 
care toţi se îngrămădesc să o fredoneze. „Dormi cu 
ochii deschişi, cetăţene, vezi de mergi, că blochezi 
intrarea sau ieşirea în/din ocnă!”
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Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

 Întotdeauna tunelul acela m-a înspăimîntat: 
dacă închideam ochii cîteva minute cît îl străbăteam, 
mi se rostogoleau în minte imagini înspăimîntătoare 
cu avalanşe de pietre, care se izbeau de pereţii 
vagoanelor ori, în chip bizar, se surpa 
acoperămîntul tunelului aceluia strîmt şi aveam să 
mor fără să mai văd o dată cerul. Îmi spuneam 
mereu că nu voi mai călători cu trenul; şi aşa, chiar 
dacă de curînd se puseseră în circulaţie vagoane 
moderne, confortabile, în doar cîteva luni, ca să nu 
spun săptămîni, aerul devenise la fel de greu de 
respirat, scaunele începuseră să-şi piardă culoarea, 
uşile compartimentelor nu se mai închideau. Nu ştiu 
de ce-mi închipuisem că nişte vagoane ceva mai 
arătoase ori o gură de aer mai curat vor înlocui atît 
de vechile obiceiuri. Dacă nu ar fi fost pierdere de 
vreme, m-aş fi dojenit, dar lăsam în locul gîndurilor 
pîrdalnice neistovita lumina a unui loc (Pe-aici e 
soare şi încă mai ninge/ Cu ciucuri de zăbavă cît ouăle de 
struţ/ Bătrînii mai aprind cîte-o candelă duminica/ Pe 
seară mai orăcăie broaştele/ Mai tăinuie cineva/ Urdorile 
îngerilor scăpătaţi/ Încă mai adoarme pasăre şi se trezeşte 
zeiţă/ Ziua mea de miercuri/ Toamnele mai miros a lup/ 
Se mai adună lumea la priveghiuri/ Nu s-au schimbat 
prea multe pe-aici)către care mă purtau paşii cînd 
tînjeam după întîlnirea cu cealaltă, care povestea, 
uneori cu indiscreţie, despre ceea ce mi se întîmpla, 
chiar dacă mie mi se părea lipsit de importanţă.

Spre exemplu, nu ştiu ce-ar fi putut-o împinge să 
flecărească despre obsesia mea cu tunelul,,, Aşa e, 
uneori închideam ochii, încercam să respir 
(profund) şi îmi imaginam curcubeul. Odată, în 
trenul acela am întîlnit un tînăr, care s-a aşezat lîngă 
mine pe trepte (era cald, aglomerat, aveam 20 de 
ani, iar cînd mă priveam în oglindă o ghiceam pe 
cealaltă) şi a început să cînte. Spunea că încă nu 
aflasem adevărul şi de aceea mă îmbrăcam în negru. 

Ştefania HĂNESCU

Ieşirea sau intrarea din/în ocnă
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Tunelul
Deodată trenul a devenit şi mai zgomotos, oamenii 
au prins a fremăta, nişte aşa-zişi stîlpi care 
sprijineau pereţii tunelului erau cît pe ce să 
plesnească, iar eu nu m-am mai liniştit decît cînd a 
ţîşnit lumina, dintr-odată, ca şi cum ar fi    deşertat-o 
cineva în întunecimea aceea cu miros de busuioc şi 
tămîioasă. Bănuiam că se afla prin preajmă, 
adulmeca fiecare trăire, ba chiar şi hohotele celor 
din jur, nu puteam   s-o dojenesc, nu mai pricepeam 
dacă, făcînd-o, pierd sau cîştig (un personaj dintr-un 
film fără importanţă spunea că nu acestea sunt 
vorbele cuiva care iubeşte, dar noi nu puteam fi într-
o astfel de situaţie, însă  nici că ne-am fi duşmănit 
nu puteam spune; şi din nou mi se rostogolesc în 
amintire gînduri care nu mai ştiu dacă îmi aparţin 
sau ea mi le-a împărtăşit în vreo împrejurare care-mi 
scapă acum: Atît de aproape îmi sunt/ Atît de aproape 
de venele albastre,/ De glasul sîngelui, fierbinte/ Tîrîndu-
mi întîmplările/ Grele ca pietrele/ De la gîndul de ieri/ La 
gîndul de azi.../ Mă cutremur;/ Atît de aproape îmi sunt,/ 
Încît mai departe/ Nici nu pot să-mi fiu).

Oricum, despre temerile mele în legătură cu 
tunelul care, totuşi, de peste un sfert de veac doar 
ameninţă, a mai scris cîndva, l-a convertit într-un fel 
de metaforă existenţială, desemnîndu-l pe cel blocat 
în obscuritatea propriilor temeri, incapabil să se 
descopere şi să se construiască. A mai scris şi despre 
moarte, şi despre timp, şi despre îngeri şi, 
paradoxal, despre „verticala tăcerii”. Am lăsat-o să 
coboare în mine, să caute şi să găsească ceea ce eu n-
am reuşit să descopăr, am lăsat-o să îmbrace în 
cuvînt ceea ce eu n-am putut să spulber, am lăsat-o 
să vorbească ceea ce eu n-am ştiut decît să tac. În 
cîteva rînduri chiar am crezut că voi rosti „adio” 
fără vreo strîngere de inimă, dar nu s-a întîmplat: ea 
se hrăneşte cu vremelnicia mea, eu mă vremelnicesc 
cu stihuirea ei.

Aură

Prin carnea/semn o am văzut iubito

ameţitoarea turlă de lumină

pe masa mea de scris nu-i cupa plină

ca groapa în văzduh. Cine-a sorbit-o

şi roza stinge? Raza se înclină

cu scara de incendiu ce-a orbit-o

şi lacătul subt criptă, înrobito,

închide floarea vremii peregrină

asemenea celulei de gazare.

Teatralul veac asudă să-nconjoare

însîngerarea flăcării deşarte.

La miezul nopţii cerul beat desparte

cenuşa grea de orga visătoare

vestind legenda nunţii (după moarte) 

Manuscrisul 
de la
Înviere

Horia ZILIERU
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Prin bunăvoinţa scriitorilor ieşeni Valentin 
Talpalaru şi Emilian Marcu, la sfârşitul anului trecut 
a fost editată o carte pe care familia şi prietenii lui 
Nicolae Manea o aşteptau de mult: În ţara 
bursucilor (Opera Magna, Iaşi, 2009). Figură 
cvasilegendară a boemei estudiantine ieşene de la 
sfârşitul anilor '70, retrasă ulterior într-o nedreaptă 
uitare (în ciuda relativei popularităţi de care s-a 
bucurat profesorul de limbă şi literatură română care 
a schimbat, voluntar, Iaşii pe Răducăneni), Nicolae 
Manea merita, ce-i drept, cu prisosinţă un asemenea 
gest recuperator. Un gest prin care i se face în sfârşit 
dreptate poetului, publicat antum doar în paginile 
unor reviste ieşene, cu poeme răzleţe sau scurte 
grupaje de versuri. 

În fapt, exceptând ultima ei parte (constând în 
miniportrete realizate de prietenii sau colaboratorii 
mai apropiaţi, ce aduc în prim-planul reflecţiei omul 
şi cadrul didactic, atât de implicat în viaţa culturală a 
urbei sale), cartea În ţara bursucilor îl aduce pentru 
prima dată în atenţia cititorilor exclusiv pe scriitorul 
Nicolae Manea, cu frământările, căutările şi 
angoasele sale, biografice şi în special poietice. 
Preocuparea de a da corporalitatea lirică cea mai 
potrivită reflecţiei asupra vieţii şi a morţii îmi pare a 
fi, de altfel, marea obsesie creatoare a poetului 
Nicolae Manea. Oglindită, direct, în imaginarul său 
liric, drept toposul preeminent, metamorfoza joacă, 
de asemenea, un rol esenţial pentru autorul trudit în 
permanenţă de ideea de evoluţie, de transformare 
creatoare. Găsirea tonului celui mai potrivit 
înseamnă, în cazul său, devenirea proprie prin 
delimitarea de influenţele poetice considerate drept 
dominante. Prima secţiune a cărţii, Ţara bursucilor, 
publicată iniţial în anii '70 în revista studenţească 
„Alma Mater", conţine de altfel o serie de texte în 
care, mai mult chiar decât vocaţia peisagistică a 
poetului (pe care ar sugera-o titlul), se face simţită 
necesitatea raportării la marile modele poetice. În 
sonuri variate (care merg de la atitudinea clasic-
reverenţioasă la cea mai ascuţită ironie 
postmodernă), Nicolae Manea reia şi adaptează 
teme, motive şi sensibilităţi specifice modernismului 
poetic autohton, dar nu ezită nici să-şi plieze talentul 
pe game gândiriste, cerchiste ori neomoderne. Iată-l 
bunăoară pe baladistul Doinaş, trecut mai pregnant 
prin experienţa poetică argheziană: „Tocmai când nu 
te aştepţi/ vin bursucii// mai întâi plânge iarba 
încet/ se presimte o vagă ninsoare/ nimeni nu ţipă/ 
nici măcar nu tresare/ apoi vine o linişte grea/ ca o 
noapte bătrână şi rece/ peste care se zbate cerul/ 
proaspăt ucis// şi deodată o spaimă nebună/ cade 
urlând în pământ dinspre lună/ vin ei/ lumină 
neagră/ trec prin acoperiş prin pereţi/ macină piatra 
o limpezesc o prefac/ apa rădăcinii unui copac/ trec 
prin lumină o macină o desfac/ soarele frunzelor 
unui copac// vin ei de demult de aiurea/ vin să 
macine lumea-pădurea/ trec prin acoperiş prin 
pereţi/ cu răsuflet greu cu răsuflet/ şi trec prin carne 
prin suflet// Ca un blestem pe capătul crucii/ 
tocmai când nu te aştepţi/ vin bursucii" (Vin 
bursucii). Ori pe Blaga, „fiul faptei” autohtone, 
devenit un ciudat călător prin înfrigurata Alaska (I): 
„Fiul mamei mele broasca dacă eram// Cât de 
tandru orăcăiam/ Cum mă cântau ce mă cântau/ 
Cei care mamă broască nu au// Palid copil al florii/ 
Pacea mi se strecoară pe sub pleoape// Căci fiul 
mamei mele broasca nu sunt/ Să mă târăsc pe 
pământ/ Să mă lipesc de pământ/ Să mă clatine 
vântul/ Să mă clatin sub vânt// Libertatea mă 
aşteaptă la uşă/ Ca un animal mirosind a mosc/ 
Câine alb tăvălit în cenuşă/ Dintr-o Alaskă pe care 
numai eu o cunosc”.

Luciditatea raportării la modele recunoscute ale 
poeziei româneşti sau universale (din texte nu 
lipsesc nici ecouri din Goethe, Baudelaire, Trakl sau 
Rilke) se pierde cu totul într-o categorie aparte de 
texte, în care Nicolae Manea devine preocupat de 
cartografierea unui teritoriu ambiguu, situat la 
graniţa dintre real şi ireal, dintre viaţă şi moarte. Este 
vorba, fireşte, despre spaţiul circumscris, în cheie 
poetică, „ţării bursucilor”, metaforă-simbol 
dominantă a textelor din prima secţiune a cărţii, care 

iradiază întregul imaginar liric al autorului. De aici, 
atmosfera similifabuloasă specifică, dar şi fiorul 
transcendenţei – pline, în cazul său. De aici, 
anxietatea difuză ori stranietatea contagioasă 
transmisă de poemele în care ritmurile vitaliste ale 
cosmosului sunt pe nesimţite anulate de meditativul 
greu. Astfel se întâmplă, spre exemplu, în Vânătoarea 
bursucilor, poem al suferinţei de a se şti altfel, de a 
trăi în pofida regimului despotic al 
pseudonormalităţii (lectura în cheie politică a 
textului este o variantă demnă de luat în 
considerare), în fine, al credinţei fanatice în mirajul 
nu numai artistic: „Nu ţin minte să fi văzut/ în ţara 
bursucilor herghelii/ poate caii lor mai demult/ s-au 
ascuns sub temelii// o doar bursucii ştiu să vâneze/ 
ştiu să alerge să rupă/ ştiu chiar să clănţăne şi să 
urle/ după ce te-au zărit doar după// cel mai greu 
şi mai greu de vânat/ e un vechi şi ciudat animal/ 
foarte greu de găsit şi apoi/ cum să faci să-l dai jos 
de pe cal/ aici însă totul se poate/ fu adus un bursuc 
de oţel/ aport – i s-a spus – tăvăleşte-l/ pe acel ce se 
vrea mai acel // minunat! Strigară bursucii cu toţii/ 
minunat! Am strigat eu muşcat de genunchi/ doar 
durerea aprinsă suind înspre creştet/ din oţel înfipt 
cu putere-n rărunchi// în sfârşit m-au găsit, eram 
singurul care/ vinovat e de-a fi mai puţin vinovat/ 
eu pe calul meu alb ei bursuci fără număr/ murind 
drept răsplată într-un mod minunat”.

Tentaţia de a descoperi o falie necesară în 

regimul normalităţii, în realul perceput drept 
contondent, aşadar agresiv pare, de cele mai multe 
ori, grefată pe o marcată conştiinţă a diferenţei faţă 
de exterioritate, când nu presupune chiar conştiinţa 
alterităţii interioare. Prima ipoteză ar explica 
impulsul metamorfotic pe care ontos-ul îl manifestă 
imediat ce i se impune raportarea la ceilalţi, aşa cum 
se întâmplă într-un text precum Cum până la urmă 
alung bursucii: „mai întâi fac un semn oarecare/ spun 
ceva dar să fie frumos/ şi se face o albă lumină/ ca 
un mânz foarte alb şi lucios// mai apoi mă ridic şi 
aştept/ mă stropesc peste creştet cu rouă/ căci 
bursucii o ştim/ mai ales vin atunci când plouă// 
sunt acum mânzul alb sunt lumină/ ei se-ascund 
undeva mult mai jos/ eu mai fac iar un semn 
oarecare/ spun ceva însă mai frumos". Cea de-a 
doua ipoteză are în vedere constanta revenire a 
poetului la motivul dedublării: „Duhul meu ca un 
frate sărac/ Pe deasupra-mi în chipuri ciudate/ Cum 
să se-mpartă ar vrea şi cum/ De atâta tăcere nu 
poate// Priviţi sunt întreg şi cuminte/ Şi curat şi am 
braţul subţire/ Stau la colţul acesta de lume/ Cu o 
pasăre albă-n privire// Toate sunt desluşite pe 
rând/ Peste toate îmi clatin cuvântul/ Cum în 
frunzele unui copac/ Rând pe rând se împiedică 
vântul// Sunt curat  şi am braţul subţire/ Şi în 
sânge petale de mac/ Neştiut pe deasupra-mi 
veghează/ Duhul meu ca un frate sărac” (Am în 
sânge petale de mac). Aceeaşi tentaţie a efasării 
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graniţelor identitare se resimte si în a doua secţiune 
a volumului, Emoţia oraşului, deşi forma ei poematică 
este, aici, distinctă. În Adeverinţă, spre exemplu, 
instanţa auctorială preferă camuflajul ironic al 
biograficului celui mai prozaic: „El îşi cumpără 
foarte rar/ Papuci de casă. El dondăne, fredonează/ 
Devine brusc înţelept, îşi dă palme,/ Plânge, 
recunoaşte, mai cere/ Încă o dată, scuze.// Poetul 
îngână ceva. O ia razna,/ Îşi dedică, post-mortem,/ 
Un manuscris. Precizează, deschide/ Paranteze, mai 
are ceva de adăugat./ Lui îi este dor de acasă, de 
nişte/ Ai săi.// Poetul cască gura. Unii/ Se opresc 
puţin, îl dojenesc ce-l dojenesc,/ Apoi se îndreaptă 
grăbiţi către slujbe./ Nimeni însă (dumnezeu ştie de 
ce)/ Nu admite că seara, târziu,/ După ora 
stingerii/ El se strecoară în bucătărie/ Şi se apucă de 
hoinărit”. In notabilul Poem de început, multiplicitatea 
vocilor şi a măştilor poetice împrumută sonuri dintre 
cele mai solemne, într-un ceremonial tripartit, de un 
tragism neanulat de unda subtilă de ironie 
metatextuală: „Prima strigare/ Crud mă spulberi  
doamne crud/ Când la nord şi când la sud/ Mă 
împarţi de zece ori/ Şi mă macini pe la mori// 
Dinăuntru rugină ca un plâns ca un sânge/ În 
dedesubtu-mi cojeşte/ Istovindu-mi sufocarea/ O mai 
mare lumină/ O mai mare uimire/ Ca o lotul imensă 
din nou mă desface/ În taină.// A doua strigare/ Eu 
sunt doamne numai unul/ Mic cum palma strâns 
cum pumnul/ Nu te văd şi nu te-aud/ Crud mă 
spulberi doamne crud// Doi corbi din aproape mă 
sfâşie tare/ Şi eu nu mai sunt/ Am rămas o durere/ Pe 
care plângându-mi/ Un altul s-o simtă/ Ca din coasta 
durerii o altă durere/ Mai nouă mai nouă/ Să nască/ 
Şi vremea aceea/ De tăceri lunecoase/ Mă pâlpâie 
leneş/ Prin carne şi oase//  A treia strigare/ Soarele 
doamne noaptea nu e / Cine oare să se suie/ Sus să 
facă iarăşi soare/ Mai aproape şi mai mare// Luminii 
nu sunt nicidecum o ispită/ Doar ocolului urmă/ De 
ocol/ Să mă simtă./ Mă plec./ Oglinzile toate sunt 
umbre./ Rătăcită în piaţa/ Imensă pustie/ Şi ceasul 
meu solar/ Vopseşte urât/ Caldarâmul.//  Epilog:/ 
Cine oare cine/ Moare-se cu mine” (subl. aut.).

Contrar aşteptărilor, această a doua secţiune a 
cărţii, Emoţia oraşului, nu conţine decât puţine poeme 
ale „marelui oraş”. În fapt, exceptând primele texte 
(Când străzile marelui oraş visează câmpii nesfârşite, 
Somnul oraşului, Amiaza oraşului respectiv Şi dacă, 
totuşi), în care mediul citadin este surprins în note 
simboliste sau expresioniste apăsate, dar şi 
trimiterile sugestive la imaginarul tehnic al polis-
ului din alte poeme (vă rog, ***), ciclul întreg este mai 
degrabă consacrat emoţiei poeziei, deprinse, de bună 
seamă, de tânărul Nicolae Manea odată cu emoţia 
urbanului perceput, de către iniţiaţi, drept epifanic. 
Şi în prima parte din Ţara bursucilor apărea ideea 
unei religii a poeziei: „Nesfârşit gândesc/ La un 
poem îngeresc/ Fără început consoane sau linişte/ 
Poemul casă bursuc portocal/ Poemul continuu 
egal// Există oricum acest drept al poemului/ De a 
se iubi pe sine/ Există oricum acest drept al 
poemului/ De a fi înăuntru şi în afară// De a intra 
printr-un ochi/ De a ieşi pe o nară// Există o 
lacrimă pe care o plângem/ Cu toţii/ Noi prea-
fericiţii prea-hoţii/ Pe toţi ne mai doare o singură 
rană/ Cuvântul poem nu vine de la cuvântul 
pomană// Nesfârşit gândesc/ La un poem 
îngeresc/ Cu carne dulce-amară/ Precum înăuntru 
aşa şi afară” (Tatăl nostru). Spre finalul cărţii, 
meditaţia asupra poemului angelic se prelungeşte, 
din ce în ce mai mult, în sfâşietoare litanie a unui 
spirit însetat de iubire („Te iubesc// Aceasta este 
singura metaforă adevărată/ A poemelor mele”) şi, 
mai presus de orice, de ordinea absolută a Poeziei. 
Deloc întâmplător, Ţara bursucilor se încheie cu un 
text fără titlu, în care eul poetic apare în ipostaza de 
asiduu vânător al himerei estetice: „poemul acesta/ 
n-ar fi trebuit să existe/ numai umbra sa/ aroma 
neînchipuită a vocalelor/ veşnicia dintre sunete/ 
gestul irepetabil al buzelor mele// acest poem/ se 
zbate printre/ cuvinte/ (oh crede-l crede-mă/ ne 
iubim imens)// memoria/ insuportabila mea 
povară/ îl copleşeşte/ simt – abia mai respiră/ se 
încovoaie se stinge/ acest poem/ risipit/ printre 
bietele mele cuvinte". Sunt convinsă că Nicolae 
Manea, cel aflat mereu, în viaţă, la hotarul ţării 
bursucilor, va fi aflat, măcar după trecerea dincolo, 
taina acestei „arome neînchipuite” a cuvântului 
turnat în miracol.  

Iunie 2010

Nicolae Manea, în 
Ţara bursucilor

Emanuela ILIE
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jurnal cu scriitori

“
Noaptea romantică!". Poemele din această carte au o 
anume rigiditate în sensul de afirmaţii ce se preling 
de-a lungul  fiecărei poezii, din volumul de faţă. 
(Flavus) are o şansă în plus să fie citit stârnind 
interesul chiar şi urmare a citirii textelor colegiale 
menţionate la "Referinţe critice"."Am fost cuvântul..." 
este poemul care deschide calea cititorului către 
poeziile ce se aşasă una după alta într-o ordine, fără 
intenţii de simetrie! Următoarea poezie (cea de a 
doua) din carte se intitulează chiar "Noaptea, 
târziu...". Ea, vrea să fie un crez liric, o clipă nemurită 
în "biografia  poetului".. Sleit de puteri,/ În ziua de 
mâine / Şi nici să mă-ntorc şi să plec / Spre veacul de 
ieri... Uitarea nu este posibilă sugerează poetul care în 
următoarea poezie, în ordinea aleasă de el insistă pe 
ideea timpului  rămas pe loc: Aud Cum bate/ Noaptea 
târziu, / Ceasul bătrân/ La Universitate. (Ceasul 
bătrân).

Timpul care ne măsoară pe toţi  este un reper ce dă 
personalitate în cazul lui Flavus, timp întretăiat  de 
"Iluzie" şi " Semne", îndemnând 1a drum, călătoria 
fiind mai ales biografică, către un finit şi el precedat 
de "joc" restabilind copilăria în termenii ei autentici. 
"Haide aici..." este un îndemn şi el părând din joaca 
din copilărie ce aminteşte de... " Haide aici să te facen 
stejar/ Sau cireşul bătut primăvara de flori,/ 
Cumpănă de fântână/ Piatră de veşnic hotar, 
Cântecul acela aproape uitat / Şi cântat rareori / Pe-
nserat / De nu se ştie cine / În casă bătrână. 
Îndemnurile poetului către o întoarcere în timp sunt 
multiple, ele dau chiar o notă particulară acestui 

 
remember liric. O "cronică"ce ar putea avea în vedere 
reluările în exprimări de felul: "Hai înapoi", "Haide 
acum. . . ", "Haide aici. . . ", îndemn al metamorfozelor 
din natură, un fel de receptare a singurătăţii..

Şi "viziunile" poetului suportă o ambiguitate 
benefică poeziei, ambiguitate întru scriere monotonă 
ca un/ plâns curgând dintr-o tristeţe :      "Biata 
omenire, se pare/ A cam bătut pasul pe loc/ Dacă 
neuronul meu singuratic/ Le-a putut strânge/ Pe 
toate grămadă. . ." (Viziune). Poezia între romantism 
şi postromantism, un pas nou în labirintul indefinit al 
modalităţilor scrisului, în receptarea sa individuală şi 
aceea a cititorului avizat.

Poezia lui Ion Maftei (Flavus)  abundă în metafora 
"vegetală" şi în aceea a visului: "Hergheliile albastre/ 
Rup, în galop, orizontul,/ Cu piepturile tari/ Sparg 
bariere/ Şi ziduri de piatră, Aruncă în lături/ Neguri 
şi ploi,/ Limpezese laolaltă/ Pământul şi cerul./ Pe 
urmele lor/ Răsar flori albe/ Şi păduri tinere/ Iar 
albastrele herghelii/ Trec dincolo de zări,/ Fac să 
vibreze/ Întreg Universul/ Şi totul se schimbă/ Din 
temelii". (Galop ideal).

Ritmurile tristeţii profunde sunt posibile şi 
în momente care pentru poet sunt tot atât de triste 
precum acele date de pierderea unui suflet omenesc 
drag, ceea ce impresionează. De ex: Ultimul răsărit (la 
moartea lui Lăbuş), pusă sub semnul, motto din 
Mioriţa: "Stăpâne, stăpâne, Îţi cheamă  ş-un câne". 
Zbaterea  poetului între căile ce vin dinspre poezia 
clasică şi "inovaţiile" mai noi este evidentă, adesea 
salvarea vine din acele poezii veificate, aş zice, poetul 
neavând curajul să rişte prea mult pe teritorii mai 
puţin umblate, ceea ce, de altfel ar fi adus un plus de 
vigoare acestor poeme  frumoase, dar uneori 
enunţând finaluri  şi enunţuri ambiguie: "Un oftat s-a 
făcut boare de vânt,/ Tremură frunza-n păduri şi 
livezi,/ Clatină uşor umbra de spini,/ Iarbă şi flori în 
grădini,/ Adună fantasme în care mai crezi" (Un 
oftat...). Există multe poezii ce ar trebui citate integral: 
Copac bătrân în Copou, Eram cireşul, Singurătate. 
Este, prin urmare, o deschidere pe care ne-o propune 
Ion Maftei (Flavus), beneficiarul unor lecturi de 
poezie de la Eminescu la Whitman, la poeţii din zilele 
noastre, un întins registru de inspiraţie, de asimilare şi 
de traversare pe cont propriu prin deşertul poeziei 
originale căreia poetul recenzat astăzi îi crează aura 
personală recognoscibilă.

x)
 Ion Maftei (Flavus), Noaptea, târziu… (alte false 

poeme), Editura Junimea, Iaşi 2009)

Noaptea, târziu..." un gând ca o reflecţie la " 

directa, de neta opozitie, anticeausista…” (235). Cu 
aceasta imagine roza apare fostul presedinte 
gorbaciovist, mai abil, în mica noastra tara, decât 
Gorbaciov. (Imaginea lui I. Iliescu va fi înnegrita în 
postcomunism, într-un capitol final.) Marino vrea sa 
faca o cariera în cultura româna a momentului si 
cauta un mod de integrare. La Cluj, Mircea Borcila, 
caruia îi recunoaste o „buna pregatire lingvistica” 
(236), despre care stie ca este protejat sau înrudit cu 
Ilie Verdet, l-a ajutat prima oara sa calatoreasca, în 
1969.

După 1989 începe cu o autocritică indirectă care, 
în pofida corpolenţei volumului, îl priveşte în totul: 
„caracterul prea schematic, uscat şi rezumativ al 
acestui capitol” (272). Mai ales uscăciunea, 
pauperitatea concretului, ajung dominante. Impresie 
cu atât mai puternică, cu cât recurenţa temelor, 
obsesiilor, ideilor, accentuează abstracţia. Şi 
abstragerea. După 1989 înseamnă: „decepţii, mizerii 
şi aventuri politicianiste” (id.). Noi sunt aceste 
peripeţii care-l vindecă de militantism practic şi-i 
induc convingerea că intelectualul nu poate activa 
politic, trebuie doar să teoretizeze pentru alţii, şi nu 
doar pentru oamenii politici. Avusese această 
bănuială. La închisoare ea ajunsese convingere. 
După închisoare a scris, militantismul nu-l putea 
ispiti, a încercat să nu părăsească ideologia, avansată 
exclusivist în postcomunism, când a cedat şi 
demonului politicii de partid, în cadrul Partidului 
Naţional Ţărănesc, ajuns şi Creştin-Democrat, el, 
fost peneţist, proclamat liberal, democrat, distanţat 
de creştinism. Militează, atras de Doina Cornea, C. 
Coposu, Paul Lăzărescu, evocaţi şi portretizaţi 
favorabil, critic, potrivit atitudinii sale obişnuite. 
Ceva mai epic devine în evocarea conflictului dintre 
Ion Raţiu şi Boilă. 

Colaborează la ziarul Tribuna Ardealului, care a 
ajuns o publicaţie ratată. Imaginea îi e acum atacată şi 
mai puternic, cum era de aşteptat, în libertate. 
Cicerone Ioaniţiu l-a „acuzat că <am servit pe 
comunişti ca un câine>. Unde? Când? Cum?” (263). 
N. Manolescu a insinuat că a călătorit cu sprijinul 
interesat al Securităţii. Tudor Dumitru Savu, 
„pretins romancier” (269), l-a atacat şi el la Cluj. 
Clujul nu l-a pus sus, dar nici nu l-a supus. Nu uită 
că, după primele succese al cărţilor, I. Pervain o 
chestiona în Universitate pe Lidia Bote: „Când 
plecaţi la Bucureşti?” (269) Nu-şi schimbă 
convingerile rele despre Ardeal şi Cluj, oraşul apărat 
de Ion Simuţ, optzecistul numindu-l o Pragă, nu o 
plagă, a României. Este notat şi elevul Adrian 
Papahagi, despre care află că s-a opus recomandării 
bibliografice a unui „peneţist”, tatăl său primind o 
funcţie în Ministerul Învăţământului, sub oblăduire 
„fesenistă”-neocomunistă.

Continuitatea comunismului îi apare evidenta 
dupa 1989. Iliescu ramâne prorus, dupa ce, la Iasi, în 
comunism, îi aparuse opozant... Se refera, nu cu 
deplina claritate, si la „Sufletul slav, un amestec de 
abjectie si puritate…”. Tânarul apropiat al lui 
Iliescu, „odiosul Petre Roman (…este), cel mai 
pervers personaj al politicii actuale românesti” (373). 
Vitupereaza specimeni politici ca Trita Fanita, Gh. 
Funar. 

Dreapta (extremă, legionară) veche şi revenită 
este şi ea denunţată. Nae Ionescu, mistic dar şi 
mistificator, e citat în (im)postura plagiatorului 
dovedit de Al. George şi M. Petreu. E trecut în 
acelaşi pomelnic „mitropolitul legionar-securist 
Bartolomeu Anania” (386). Despre C. Noica, îl 
satisface ce a scris M. Mihăieş în Cuvântul, 8, 1997: 
„Un filosof care a făcut din oportunism un stil înalt” 
(393). Califică pamfletele lui Mihăieş drept bine 
scrise. Şi pe Ioan Buduca, Dan Stanca, L. I. Stoiciu îi 
ataşează de partea dreptei mistico-legionare.
Autodefinirea categoriala acceptata de Marino este 
aceea de „disident intelectual” (255). Memorialistul 
asimileaza, cum se poate constata, disidenta cu 
opozitia. Intelectualul, asa cum îl gândeste, ramâne 
compatibil doar cu ideologia, deloc cu practica 
politica. Nu e apolitic decât prin îndepartarea de 
functiile politice, refuzate nu doar siesi, dar si 
celorlalti, de care uneori se vede nevoit sa se 
apropie. Teoretic, ideologic, este militant, angajat.  

Iunie 2010

Ion HURJUI

Poeme ce încă se caută 
x)pe sine !

Relaţiile cu regimul, recunoscut de A. Marino 
drept „Capitolul cel mai dificil al acestei Vieţi – pe 
care regret tot mai mult că am început s-o scriu.” 
(227), se referă la contactele sale, de după închisoare 
şi domiciliu obligatoriu, cu autorităţile politice şi 
Securitatea, partea văzută şi partea nevăzută a 
României comuniste.  Iată motivarea atitudinii sale: 
„eterna notă de utopie, iluzie, speranţă care nu m-a 
părăsit niciodată” (243). Utopia este termenul-cheie 
care face puntea între el şi societatea în care rămâne 
să convieţuiască. Izolatul pretinde că n-a dat 
regimului absolut nimic. „Nu semnasem nici o 
renegare, nici o abdicare, nici un singur articol în 
favoarea regimului.” (251) Aşadar, nu face nici un 
compromis ideologic. Teritoriul ideologic este 
apărat. Iar faptul i se pare memorialistului (Viaţa 
unui om singur, Polirom, 2010) fundamental. Relaţiile 
sale cu regimul comunist, altfel spus, au fost impuse 
şi menţinute de el, nu de regim. Toate adversităţile 
au această motivare ideologică. Nu el, adversarii săi 
fac, altfel spus, pactul cu regimul politic. N-a fost, în 
sensul lui Étienne de La Boétie, un sclav al puterii 
totalitare. „Am fost şi am rămas mereu <un om 
liber>” (254). A lucrat în, nu pentru regim, fiind un 
„liber profesionist integral” (255). 

Disidenţa intelectuală susţinută de memorialistul 
Marino se cuvine descoperită în operă. În sprijinul 
ei, aduce şi fapte biografice. L-a refuzat pe N. P. 
(iniţialele de protecţie apar în text), la Cluj, să scrie 
într-un Omagiu ceauşist (253). A trecut peste cenzură, 
scriind recenzii, în revista din exil Dialogue, despre 
Sanda Stolojan, Bujor Nedelcovici, D. Ţepeneag „şi 
alţii” (254). La primirea Premiului Herder, când, 
după uzanţă, a trebuit să propună un tânăr pentru 
bursa de studiu de un an la Viena, primele două 
nume, Sorin Antohi (de care nu ştie, sau nu scrie, că 
a fost informator la Securitate) şi I. B. Lefter, i-au fost 
refuzate. De altfel, i-a fost impusă în final o listă cu 
trei nume, pe care îşi aminteşte că-i trecuse pe Liviu 
Papadima şi Dan C. Mihăilescu. Acceptat a fost 
primul, calificat aici drept „lichea”, despre care mai 
adaugă: „Personal, îi eram chiar antipatic.” (253) De 
ce? Şi cum de s-a înşelat propunându-l? Probabil că 
i-a făcut festa continua sa înclinaţie spre utopie şi 
iluzie?

Dintre functionarii sau activistii politici 
comunisti, abia apar aici doua nume. Amândoua 
stralucitoare ca soarele. Contacte bune, impresii 
favorabile. Odiosii regimului comunist lipsesc cu 
desavârsire. Nu i-a cautat, nu i-a întâlnit sau i-a 
uitat. În mod terapeutic, cum previne memorialistul. 
Nu este exclusa nici refularea lor. La Iasi, în anii 
1967-1978, Ion Iliescu, pe-atunci prim secretar al 
judetului, l-a cucerit. „M-a surprins atitudinea sa 

Antipolitica
Marian Victor BUCIU
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Recunoscută de la început drept o poezie de valoare 
prin acreditarea dată de Premiul Uniunii Scriitorilor 
pentru debut la apariţia volumului Invocaţie nimănui 
(1971), lirica lui Mircea Dinescu şi-a cucerit impetuos şi 
definitiv un teritoriu aparte în spaţiul literaturii române.

Diferenţierea de trunchiul comun al producţiilor 
minore s-a făcut la Mircea Dinescu printr-o tonalitate 
explozivă, nonconformistă şi seducătoare, printr-o 
reorganizare metaforică a realului şi prin păstrarea unui 
echilibru fertil din punct de vedere estetic între ironia 
turbulentă, agasantă, nimicitoare şi multitudinea de 
semnificaţii ale versurilor. Originalitatea acestei poezii 
nu se măsoară însă printr-un exhibiţionism gratuit sau 
histrionism artificial care marchează de multe ori 
dorinţa poeţilor de a ieşi cu orice preţ din rând, ci se 
încheagă dintr-o substanţă lirică particularizantă ca 
semn al unei voci poetice puternice, dorind atât să 
comunice cât şi să se comunice.

Seva clocotitoare a poeziilor lui Mircea Dinescu se 
coagulează în primele volume în jurul obsesiei timpului 
şi a morţii. În fapt, discursul liric concretizează o mânie 
ancestrală, perenă a fiinţei  împotriva limitei, mânie care 
se conjugă aici cu voluptatea tinereţii, cu ritmurile 
dinamice ale plenitudinii trăirii. Cea mai ilustrativă 
poezie din acest punct de vedere rămâne Sunt tânăr, 
Doamnă... - o declaraţie impetuoasă şi insurgentă a 
bucuriei de a trăi: „Sunt tânăr, Doamnă, vinul mă ştie pe 
de rost / şi ochiul sclav îmi cară fecioarele prin sânge / 
cum aş putea întoarce copilul care-am fost / când 
carnea-mi înfloreşte şi doar uitarea plânge”. Exultarea 
vieţii în linii dionisiace presupune de fapt o sfidare a 
îngrădirilor ontologice, adresarea directă şi laitmotivul 
„Sunt tânăr, Doamnă” accentuând această tonalitate 
pusă sub semnul revoltei: „Sunt tânăr, Doamnă, tânăr, 
de-aceea nu te cred, / oricât mi-ai spune, timpul nu îşi 
ascute gheara / deşi arcaşii ceţii spre mine îşi reped / 
săgeţile vestirii, sînt tânăr. Bună seara!” Lupta împotriva 
disoluţiei şi a morţii (metamorfozată aici, prin apelativul 
scris cu majusculă Doamnă) stă de fapt sub semnul 
dorinţei de autodefinire, de asumare deplină a 
idealurilor chiar dacă aceasta echivalează cu pierderea 
inocenţei: „Sunt tânăr, Doamnă, lucruri am aşezat destul 
/ ca să pricep căderea din somn / spre echilibru, / dar 
bulgări de lumină dacă-aş mânca, sătul / nu m-aş încape 
încă în pielea mea de tigru. // Sunt tânăr, Doamnă, 
tânăr cu spatele frumos / şi vreau drept hrană lapte din 
sfârcuri de cometă, /  să-mi crească ceru-n suflet şi stele 
în os / şi să dezmint zăpada pierdut în piruetă.” Până la 
un punct poezia poate fi citită în liniile unei ars poetica în 
măsura-n care, ca orice tânăr scriitor, şi Mircea Dinescu 
urmărea să-şi croiască un destin liric aparte, ce nu se 
putea închega decât printr-o opoziţie fertilă faţă de tot ce 
înseamnă limitare, îmbătrânire, moarte. Crez poetic sau 
nu, totuşi Sunt tânăr, Doamnă... anticipează pe deplin un 
caracter poetic energic, tonalitatea brută şi explozivă ce 
va marca toate volumele ulterioare, dar şi acea 
combinaţie seducătoare de trăire avangardistă şi putere 
metaforică a limbajului. Căci discursul poetic nu va ceda 
compromisurilor unor semne comune ale limbii în ciuda 
faptului că substanţa transmisă va evolua treptat 
dinspre sinusoidalele trăirii subiective înspre asumarea 
unui destin colectiv. Astfel, chiar sub imperiul ironiei 
clocotitoare sau al pamfletului acid, metafora rămâne o 
puternică manieră de expresie, ceea ce dă valoare 
poeziei lui Mircea Dinescu.

Primele volume, mai ales Invocaţie nimănui (1971), 
Elegii de când eram mai tânăr (1973) sau Proprietarul de 
poduri (1976) se înscriu în liniile acestei voluptoase  
metaforizări care coagulează în fapt un lirism 
încrâncenat, mustind de viaţă: „Şi porii mei şuieră-n 
naiul de şoapte / ca şarpele-aprins lângă duhul de 
lapte...”(Destin cu femei). Din acest punct de vedere, 
omogenitatea viziunii poetice este uluitoare 
presupunând o cufundare extatică în dimensiunea lui a 
fi şi trasând totodată o confruntare directă, acerbă, 
neîmpăcată cu moartea: „Dar se surpă ora şi nisipul / 
îmi dezleagă spaima de tăcere, / o să strig până se-
aprinde chipul / sângelui meu treaz care te cere” (Sub 
cerul aşteptării). 

Obsesia thanatică se materializează printr-o 
constantă provocare asumată de un eu liric ce, de multe 
ori, se plasează sub semnul fabulos al titanului. Desigur, 
împingerea până la refuz a limitelor nu imită aici 
postura romantică, deşi se simte atât orgoliul cât şi 
insurgenţa, ci se înscrie în maniera modernă de 
raportare la criza ontologică, la scurgerea timpului: 
„Simt nevoia să ascult un sânge, / amfora subţire a 
femeii, / când o parte-a trupului meu plânge / iar în alta 
odihnesc toţi zeii” (Sub cerul aşteptării) sau „Intră-n mine 

steaua până-n subţiori / şi-mi împinge parcă sufletul cu 
botul, / râde umbra, râde sus pe căpriori / şi mă crap de 
ziuă şi mă crap cu totul” (Şah). Savoarea versurilor se 
încheagă din reutilizarea fecundă a unor sintagme care 
sunt automat scoase din banal – „Mă crap de ziuă” – 
prezenţa reflexivului la persoana întâi schimbă total 
semnificaţiile locuţiunii, plasând-o sub semnul eului 
poetic, al subiectivismului devorator şi dându-i totodată 
astfel o notă ironică. Acelaşi joc fertil întâlnim în Balada 
amurgitului prin manipularea diatezelor verbului a trece: 
„Pe vremuri când mi-era urât / dormeam cu îngerul de 
gât / la masa lui, la masa mea / eu mă treceam, iar el 
trecea...”. În acest caz, folosirea reflexivului mă treceam 
accentuează alunecarea indefinibilă, dar ireversibilă spre 
moarte, în timp ce diateza activă din el trecea vizează 
nepăsarea şi poate integrarea într-un destin, un univers, 
o divinitate ce nu-şi modifică statutul în funcţie de o 
simplă pierdere. De asemenea alternanţa eu-tu dă o 
ritmicitate deosebită versurilor, construind totodată 
dualităţi fertile – „Eu semăn cer, tu semeni gropi”. 
Antiteza creează aici o inversare a polarităţilor sacru-
profan ce presupune o maculare oarecum a purităţii. În 
alt loc alternanţa eu-tu se înlănţuie subtil la nivelul 
verbelor pentru a marca liniile cuplului:  „Coseam prin 
pulpe fân mieriu / erai mireasmă eram viu” (Cântec de 
inimă albastră). Toate aceste exemple sugerează 
nuanţările ludic seducătoare  ale unui limbaj poetic ce 
demonstrează atât supleţea  unei muzicalităţi  ispititoare 
cât şi greutatea valorică a unor semnificaţii transmise 
într-o  manieră ce nu frizează ostentaţia, dar care  se 
impune prin originalitate.

Revenind la conţinutul tematic, acesta este dominat 
în primul volum,  după cum am mai afirmat, de ideea  
morţii ceea ce nu este   semnul  unei monotonii  
agasante, ci, dimpotrivă  al unei viziuni poetice  unitare, 
dublată de o modalitate  extrem de puternică de a 
transmite mesajul. În ciuda particularizării prin 
persoana I, trăirile eului liric sunt pe deplin resimţite la 
nivelul lecturii, vibraţiile sensurilor scoţând cititorul din 
starea obişnuită de pasivitate. Astfel confesiunea, oricât 
de subiectivizată, se va înscrie în generalitate prin 
impactul pe care-l produce: „Cum mi se face  înăuntru 
frică / îmi izbucneşte  iarna  dintr-o mână, / trupul 
coboară, ochiul se ridică / şi fructul   verii  încă se 
amână”.(Înserare) 

Existenţa devine,  în coordonatele acestor versuri, o 
intensă luptă, pusă  sub semnul unui zbucium  ce 
presupune   menţinerea   status quo-ului tinereţii. Însă 
stagnarea-n atemporalitate nu se poate, stabilindu-se 
astfel pregnant contrastul dintre dorinţa de viaţă, 
energia tinereţii şi prezenţa ameninţătoare, 
atotstăpânitoare a morţii: „Târâtor prin lucruri, nu am 
de ales, / fluturele pleoapei zboară de pe craniu / şi 
angelic latru sau neînţeles / luminând cu sânge jocul 
vostru straniu.” (Şah)   

Majoritatea poeziilor din volumul Invocaţie nimănui – 
primul în ordine cronologică – sunt confesiuni ale 
spaimei de îmbătrânire. Fie sub forma unor sfidări 
strigate, fie sub forma alunecărilor sub semnul timpului, 
poeziile ascund aceeaşi confruntare cu limitarea umană. 
Aceste poezii nu sunt meditaţii sau elegii, sensurile se 
încheagă dintr-o încăpăţânare, dintr-o aprinsă şi 
nestăvilită sforţare de anulare a ireversibilului. De aceea 
de cele mai multe ori – şi în volumele ulterioare – se 
preferă formula unei adresări directe – către moarte, 
către înger, către Dumnezeu, accentuând astfel ideea de 
polemică, de luptă, intensificând zbuciumul întrucât 
poeziile nu vizează implorări, ci cereri concentrate, 
alternând revolta cu neputinţa, dar niciodată cu 
umilinţa. Nu e prea mult poate să afirmăm că atât prin 
tonalitate cât şi prin zbucium poeziile amintesc de 
Psalmii arghezieni.

În fapt, a scrie despre moarte şi despre teama 
constantă a prăbuşirii în neant este o „îndeletnicire” ce a 
marcat întotdeauna lirica. Însă Mircea Dinescu reuşeşte 
să rostească aceste adevăruri fundamentale cu limbă 
proprie, ceea ce-i fereşte poezia de amestecarea în masa 
comună a liricii minore. Iată câteva exemple ale reuşitei 
artistice a unei viziuni ce nu iese-n evidenţă în mod 
strident, dar care lasă totuşi o amprentă puternică la 
lectură: „cum vine vai să nu mă laşi / ignatul anilor mei 
graşi / amurg înfipt până-n prăsea / în pieptul 
meu...Dar el trecea.” (Balada amurgitului) sau „Stau anii 
tunşi în mine precum recruţii-n tren.” (Adorm pe cîmp) 
sau „Doamne nu mai pot de ziduri nu mai pot de 
cărămidă / când mişc limba cade varul de pe catedrale 
vechi / şi mă scuipă toamna asta ca pe-o râncedă omidă 
/ şi-mi îndeasă floarea morţii sângerie în 
urechi”(Scrisoare medievală). Exemplele sunt nesfârşite. 
Dacă la Bacovia se vorbea despre moarte cu voluptate, 
însingurare sau stridenţă, dacă la Ioanid Romanescu 
elementul thanatic pare să atârne greu asupra versurilor, 
la Mircea Dinescu despre moarte se vorbeşte cu mânie.

O posibilă cale de scăpare este prin eros aşa cum se 
sugerează într-o poezie fără titlu din primul volum: 
„Apoi prin carnea răsfăţată / va gânguri lascivul bici / 

mari unghii se vor face mici / şi-n cer va mai muri o 
fată, / dar limba ceasului e beată / iar raiul bântuie pe-
aici.” Versurile vizează totodată amestecul halucinant de 
păcat şi sfinţenie pe care îl regăsim de multe ori şi-n 
poeziile lui Blaga. În această direcţie se înscrie şi Cântec 
de inimă albastră – memorabilă reuşită a liricii de 
dragoste, transcrisă în limba unor inflexiuni populare 
(sau care poate ţin de lirica lăutărească): „Mai ştii cum te 
strigam pe-atunci / <<icoană cu picioare lungi>>, // 
veneai pe râu sau râu erai / curgeai în mine până-n rai, 
// cu limba preschimbată-n bici / vânam pe coapse 
iepuri mici, // coseam prin pulpe fân mieriu / erai 
mireasmă eram viu.” Poezia concentrează halucinant în 
voluptăţi expresive imagini ale ispitirii, instaurând 
iubirea sub semnul trăirii plenare, dionisiace şi până la 
un punct atemporale. Conţinutul se structurează aici sub 
forma contrastului acum-atunci – aşezarea-n paralel a 
celor două dimensiuni temporale presupunând 
construirea unui istoric al iubirii – o cronologie pusă sub 
semnul unei melancolii zbuciumate: „Dar of of of desiş 
de ochi / acum de mine trag trei popi, // carnea-mi 
miroase de pe-acum / a scândurică de salcâm, // pe 
când mânzeşte muşti din cai / mie ţărâna-mi spune hai, 
// mie ulcica-mi zice blid, / iubire – măr  rostogolit.” 
Sfârşitul iubirii echivalează cu începutul morţii, cu 
alunecarea-n timp. Finalul conturează o splendidă 
definiţie a dragostei accentuând neliniştea, ispita, 
voluptatea, păcatul.

Aceleaşi semnificaţii ale  contrastului  eros – timp le 
regăsim şi-n Agrafă  , poezie ce împleteşte o senzualitate 
grea cu o tonalitate amăruie ironică – „În râpa blondă a 
făpturii tale / mâinile-mi cad ca două animale // şi-aud 
tiptil cum se strecoară anii / ca hoţii prin grădină 
Ghetsimani //  Până când vita cu-nrăită ceafă / timpul 
mă prinde-păr ca pe-o agrafă.” Inedită imagine a 
timpului ca animal lipsit de conştiinţă, pus sub semnul 
instinctualităţii şi al indiferenţei . 

Versurile ilustrează totodată jocul metaforic complex 
şi surprinzător. Comparaţii neaşteptate sau manipulări 
conotative  ce sfidează banalul  (ceea ce l-a făcut pe Gh. 
Grigurcu să-l numească pe poet un „răsfăţat al 
asociaţiilor insolite”) dau suculenţă şi mai ales valoare 
textelor lui Mircea Dinescu: „iau din soare o felie / în 
ceaiul lucrurilor vagi /mănuşa de melancolie /a 
sufletului să mi-o tragi.” (Intrare în mine ) sau „pune-n 
lumina lămpii lumea aceasta Doamne / ca pe un ou 
impur şi fără foc” (Adorm pe câmp ). 

Asemănătoare cu poezia lui Marin Sorescu şi totuşi 
într-un alt fel, lirica lui Mircea Dinescu exploatează în 
manieră modernă (poate chiar post modernă) fertila 
oscilare dintre concret şi abstract. Graniţele celor două 
dimensiuni se pierd, se contopesc sau se potenţează 
reciproc. Combinaţiile sunt nesfârşite şi seducătoare: 
„lanuri de floarea soarelui  îşi răsuceau anume / invidia 
lor galbenă bătând spre Dumnezeu / până s-a spart 
duminica de început de lume / şi-am auzit în tine 
curgând sângele meu.”(Duminica spartă) După cum 
afirma acelaşi G. Grigurcu, citat anterior „mânuind 
sensuri într-un chip abstract, pe o tablă de şah a 
discursului poetic, Dinescu le acordă, dezacordându-le, 
o rigoare cantabilă, o stricteţe cristalină.”

Ritmul poeziilor lui Dinescu este  în acest sens unul 
alert, dinamic – se poate vorbi de voluptăţi grele ale 
formei poetice, obţinute prin împletirea unor sonorităţi. 
Însă această poezie nu e una a epidermei şi a 
suprafeţelor. O lectură pe deasupra, grăbită, ar ştirbi 
enorm semnificaţiile. Ritmul ameţitor care atestă o 
mânie fertilă, o înverşunare a eului liric riscă să ducă la 
crearea impresiei de alunecare gratuită dincolo de 
profunzimi. Dar împletirile aproape baroce ale 
metaforelor nu constituie un joc artificial construit în vid 
– semnificaţiile formei îşi prelungesc rădăcinile în 
adâncimile sensurilor. Iată una din multele poezii 
ilustrative: „Un fierăstrău de maci despică vara / să dea 
sicriul din pământ în spic / pun şaua lunii şi încalec 
seara / şi Dumnezeu se face-n ceruri mic” (Ghilotina 
romantică). De multe ori, în acest sens aparenţa ironică 
este una înşelătoare căci este în majoritatea cazurilor 
contrabalansată de greutatea semnificaţiilor: „ Învaţă să 
fii veşnic de-acuma ca tutunul / fii fără nici o grijă ca un 
cartof în sac, / tu călăreţ pe vrăbii, tu multule tu unul, / 
greier păscut de soare şi prăbuşit copac.” (Tablou în 
cădere) Primele două versuri coagulează comparaţii 
„năstruşnice”; se simte plăcerea glumei, dar la fel ca la 
Marin Sorescu sub masca de aparentă bufonerie se 
vehiculează adevăruri esenţiale, care nu cad în 
derizoriu, ci doar sunt potenţate ironic.

S-a afirmat despre poezia lui Mircea Dinescu că ar fi 
puternic tributară realului – acesta însă e doar o ancoră a 
limbajului poetic, producându-se de fapt o „recitire” a 
elementelor exterioare. Există într-adevăr o raportare 
constantă la contingent, dar acesta nu este oglindit în 
nici un caz mimetic. Liniile realului nu organizează aici 
cadrul, ci printr-o împletire metaforică dau naştere la 
sensuri. Cu alte cuvinte, elementele concretului nu 
funcţionează doar ca elemente de decor, dar nici nu 

Mircea Dinescu: 
între metaforă şi insurgenţă

jurnal cu scriitori

Iunie 2010

Monica BOŢOIU



13CRONICA

ce nu reuşeşte până la capăt să câştige lupta cu 
concretul: „Meseria poetului e la fel de rentabilă / ca o 
vânătoare de bizoni, / adică rozi ciolane de fluturi, / 
adică poza ta e aşezată / în cuşca unui tigru înfometat / 
şi-n timp ce-şi clămpăne lăturile / două gloanţe te 
vizitează acasă / ca un omagiu al ochilor tăi visători.” 
(Apoteoza orbilor) Încercarea de siluire, de reducere la 
comun este surprinsă printr-o viziune cinică în La 
dispoziţia dumneavoastră – titlul însuşi vizează o aparentă, 
mimată resemnare a celui care trebuie să-şi convertească 
unicitatea în liniile comunului, a celui care trebuie să se 
supună. Poezia poate fi citită atât sub semnul unei 
confesiuni estetice surprinzând revolta poetului ce nu 
acceptă compromisurile plecăciunilor în faţa cititorilor 
(s-a spus întotdeauna că un scriitor mare e cel care 
creează un univers de aşteptare, nu cel care se pleacă 
cerinţelor momentului) sau lectura poate evidenţia 
caracterul social, pe care îl bănuim mai ales la Mircea 
Dinescu: „Nenorocirea umblă-n cămaşa mea portocalie 
prin cartier / şi prietenii o salută distraţi / iar eu 
mulgătorul zepelinelor retrase-n văzduh / între cele 
două războaie / le răspund bălăngănind căldările 
deasupra mulţimii furioase / care vociferează şi m-arată 
cu degetul şi înjură: / <<individul ăsta fuge de 
realitate>> / <<ce te-ai cocoţat domnule / ce insinuezi / 
ce tot vrei cu laptele ăla de zepelin? >>/ <<un doctor ar 
fi cât se poate de binevenit / să-ţi bage imaginaţia-n 
ghips>> / << 'ţi-ai dracului>> / <<huo>> / <<ai 
autorizaţie?!>> / Până la urmă a trebuit să cobor. / Mă 
plictisisem să fiu tânăr. / La spital cinci doctori s-au 
holbat la moartea mea / ca prin geam. / Unul mi-a 
ciocănit pieptul. / I-am spus să intre deşi de la o vreme 
/ nu mai locuiesc în mine. / << Cu atât mai bine>>, a 
răspuns, <<o să te închiriem>> / Şi iată-mă acum la 
dispoziţia dumneavoastră: / ieftin / confortabil, / 
nerăbdător să-mi jucaţi cămaşa portocalie la zaruri.”

Poezia dă de fapt titlul unui volum care marchează 
destul de pregnant trecerea înspre o lirică subsumată 
încercărilor de a răspunde presiunii istoriei. Schimbările 
se observă mai ales în ascuţirea ironiei şi în modificarea 
discursului poetic care nu mai împleteşte voluptos 
metafore, ci se sprijină pe înşiruiri mai dezvoltate de 
cuvinte, pe exprimarea întreagă: „în timp ce trecea prin 
bucătărie, / acelaşi tren personal după care zvârleam / 
cu ceapă, / tren <<personal>> de parcă-ar fi fost al meu, 
/ pârlitul de tren ce tuşea între staţii / de dragul căruia 
aş mesteca eu cărbuni / între imaginaţie şi umilinţă / 
ezitând ezitând ezitând ...” (Între imaginaţie şi umilinţă) 
După cum susţinea şi Gheorghe Grigurcu textele 
marchează timpul coborârii poetului din turnul de fildeş 
în agora ca urmare poezia va oscila de acum încolo între 
„estetismul ei înnăscut şi tendinţa asumată, între atracţia 
ficţiunii şi presiunea realului ca între poli între care se 
produc descărcări electrice.”

Autoportretele acestei etape sunt trasate în liniile 
îngroşate ale cinismului, accentuând dimensiunea 
socială precum şi constanta pândă, transformarea 
poetului în ţintă vie: „ Unii de-abia aşteaptă să mă vadă 
plutind / ca Ofelia cu o coroniţă de ziare pe cap / dar 
obosiţi de-atâta imaginaţie / intră-n biografia mea gravi 
ca-n rezervaţia leprei / gata să delimiteze zonele albe şi 
să strige: / pericol de contaminare / virus muzical / 
bacterie purtătoare de lacrimi / câine cu efect întârziat / 
cu ochii holbaţi la şuncile aurii ale Occidentului zice că 
nu prea-i e foame / cântă prosteşte ca tonomatul ce 
refuză moneda / tatăl lui în depoul de locomotive 
miroase pe-ascuns levănţica / mama lui cară lăzi şi 
surzeşte treptat (presupunem că nu vrea s-audă) / sora 
educatoare la o şcoală de debili mintali se simte liberă 
liberă / despre frate nu se ştie nimic ceea ce-i cu mult 
mai grav / existenţa acestei familii îl predispune la 
îngăduinţă / dar are un fel special de a-şi iubi ţara / 
care nelinişteşte / şi nu putem să-i  scoatem pământul 
din gură / fără să se surpe bisericile din ţinutul natal.” 
(Biografie săracă) Trecerea de la persoana I la persoana a 
III-a are un efect de impact prin mimarea raportului de 
securitate, dând o notă de savoare ironică prin 
contrastul cu semnificaţiile transmise. Pe de altă parte 
însă, tonul aparent „băşcălios” aşa cum a fost numit de 
numeroşi comentatori ai poeziei lui Mircea Dinescu, 
reuşeşte să învelească totuşi conţinuturi bogate de sens. 
Miezul rămâne incandescent în ciuda aparentei deraieri 
pe panta superficialului aşa după cum se observă de 
altfel şi în versurile finale ale poeziei citate mai sus.

Lupta poetului concretizată prin sinuozităţile ironiei 
este în fapt una dublă – împotriva superficialităţii lumii 
şi împotriva agresiunilor sociale ce presupun limitarea 
fiinţei. Primul aspect – al înfierării inversării polarităţilor 
valorice este exprimat în versuri precum cele din 
Călătoria: „Ca să cobori cu arta în stradă / să nu foloseşti 
un lift hodorogit / în care s-au pus la cale atâtea afaceri 
cu cântec.../ Renunţă în primul rând la poezie / şi te va 
durea stomacul mai puţin. / Poţi din cinism să-ţi 
prelungeşti viaţa / poţi înlocui cuvântul cu întâmplarea 
/ poţi scoate limba la soare ca o ediţie princeps / poţi 
căra (pilind zilnic câteva grame) / turnul Eiffel într-o 

devin neapărat vibraţii ale eului liric ca în simbolism. Se 
constituie, în fapt, o pendulare dinspre concreteţea 
imaginilor înspre abstracţiunea sensurilor care se 
încheagă omogen, fără fisuri – după cum se sugerează în 
versurile următoare, pierderea iubirii – „O umbrelă de 
vrăbii se deschide cu pocnet / dar ploaia uită să cadă / 
şi ceasul din turn scoate limba la trecători / şi ziarele pe 
care le citeşte vântul / anunţă greva păsărilor kiwi / 
revolta arborilor de cacao / şi taurii sunt spălaţi cu jeturi 
fierbinţi la abatoare / şi tu sugrumi trandafiri cu batista 
/ şi sufli-n dragostea mea ca-ntr-o lampă-nvechită.” 
(Fiesta) Discursul poetic se înlănţuie gradat într-o 
ascensiune treptată a tonalităţii marcată de şi-ul 
cumulativ, favorizând trecerea dinspre perspectiva 
generală spre cea interior subiectivizată.

Este fascinantă maniera aceasta de a crea poezie, 
potenţând prospeţimea liniilor realităţii, dar ferind 
versurile de a se substitui unei dimensiuni prozaice.

Numeroasele confesiuni cu iz de artă poetică întăresc 
această idee a îndepărtării de banal, asumată conştient 
sau chiar proclamată cu forţă, cu impetuozitate: „De ce 
ţi-e ruşine să fii genial / când unii trag un curcubeu prin 
bale / când flutură batiste spre rănile tale / ca-n faţa 
ţăranilor o piele de cal / de ce ţi-e ruşine să fii genial / şi 
taci ca eroul ucis de urale / când cade cortina de muşte 
în hale / şi ies măcelarii în haine de bal” ( Psalmul 
ateului) Imaginile sunt ale unei lumi ce oferă un 
spectacol al desacralizării, al cufundării în liniile confuze 
ale banalului care ucide. Cu atât mai pregnant se 
stabileşte contrastul cu o lume privită printr-o lupă 
inedită, menită să accentueze, desigur, contururile: „de 
ce ţi-e ruşine să fii genial / când dealu-i silit să-şi renege 
o vale / şi floarea să-şi muşte vârtos din petale / şi 
marea-i cusută la ţărm val cu val / de ce ţi-e ruşine să fii 
genial?” ( Psalmul ateului). Forma interogativă folosită 
aici pulsează ritm, dinamism, forţă.

În fapt, acestea sunt auspiciile generale sub care se 
încheagă aproape toate imaginile eului poetic, variate 
totuşi prin nuanţări inedite. Soare închiriat atestă, spre 
exemplu, ipostaza celui care îmbină orgoliul şi dorinţa 
de a lăsa o amprentă, de a marca destinul lumii sau cel 
al poeziei: „Eu sunt o pată de ulei pe geamurile înalte / 
pe viaţa voastră scrobită zilnic / nici forţa, nici ploaia nu 
mă vor face să dispar / întocmai cum mărunţişul din 
buzunarul cerşetorului / atrage fulgerul / printre 
tacâmurile de argint / voi strecura / şobolanul omorât 
în grădină de paznici / pe coaja pepenelui veţi descoperi 
/ un poem zgâriat cu unghia dinadins. / Şi iată o 
crăpătură-n zid prin care una din fetele voastre va fugi 
cu studentul sărac. / Dar voi vă retrageţi sub soarele 
ieftin, închiriat / sărbătorindu-vă indigestiile, / lăsaţi-l 
să latre, veţi spune / lăsaţi-l să latre, / nici măcar nu-i 
azvârliţi ca altădată un os / ci liniştiţi vă-ntindeţi sub 
razele colţilor mei lucitori.” Resemnarea, umilinţa, 
retragerea nu sunt acceptate. Eul liric se doreşte a fi un 
incomod mesager al adevărurilor persistente, o voce 
pertinentă şi puternică. Finalul sugerează o superioritate 
a instanţei poetice proiectată pe un raport oarecum 
tensionat cu cititorul.

Aceeaşi atitudine jucată a genialităţii se regăseşte în 
Bună seara: „Din sila de-a nu fi forţat / m-am născut, / 
pe limba mea se pot aprinde chibrituri, / ştiu atât de 
multe / încât unii mi se uită în gură ca la un rug 
vorbitor.” Versurile surprind un anumit histrionism ce 
se îmbină cu mimarea dublei identităţi. Jocul este subtil 
şi presupune doar în aparenţă autopersiflarea. În fapt, se 
creează de pe acum (poezia face parte din volumul 
Proprietarul de poduri - 1976) imaginea poetului militant 
care va căpăta contur din ce în ce mai pregnant în 
volumele ulterioare. Până la tonalităţile mult mai 
explicit sociale ale celorlalte volume, descoperim în 
acelaşi Proprietar de poduri, premiat de Uniunea 
Scriitorilor, Grâu păzit de maci care subliniază 
militantismul – poetul nu are dreptul la tăcere, după 
cum nici unul din noi nu ar trebui să asumăm o 
identitate pasivă: „Poetul dacă doarme netulburat în 
flori / treziţi-l voi prieteni căci vin secerători / cu palme 
înroşite ascunse printre maci / dacă eu tac tu mâine n-ai 
nici un drept să taci.” Versul „târziu în loc de gloanţe 
ardeau cuvinte-n puşti” exprimă magnific puterea 
logosului care trebuie valorificată.

Oglindirile confesive ale eului liric ating uneori 
tonalitatea ironic amăruie ce marchează până la un 
punct donquijotismul poetului trecător printr-o lume 
nepăsătoare: „Dacă-n locul soarelui ar răsări pe cer / 
orbitorul meu destin de 18 karate / voi aţi continua 
liniştiţi / să cultivaţi în locul dragostei de aproape / 
morcovii pentru supă, / din trufie pieptănându-vă 
femeile cu dinţii, / din orgoliu punând greşelilor cozi de 
păun, / prin ceaţa cântecului nu aţi vedea / cum mă 
retrag în sticla golită de vin / ca un mesaj pentru 
vremuri îndepărtate, / aşteptând un vapor / în oraşul 
acesta / unde marea nu mai există.” (Mesajul unui 
naufragiat) Incapacitatea celorlalţi de a percepe, 
retragerea în spatele unei perspective obtuze duce 
inevitabil la definirea unei anumite gratuităţi a poeziei 

pivniţă. / Sinuciderea nu mai rentează. [...] Nu ţi-e uşor 
să înţelegi / că poezia nu mai are nevoie de hârtie / că 
un glonţ se face mai auzit decât o carte / că dentiştii 
mecanicii coafezele aviatorii / chelnerii inginerii belferii 
amiralii şi măturătorii înstăriţi / pe bună dreptate n-au 
nici-un chef să citească sonete, / fiindcă ţelul suprem e 
să te înrudeşti cu petele de grăsime din supă, / adică să 
stai totdeauna deasupra.” Incredibil de actuală această 
poezie a anului 1979!

În cealaltă direcţie – cea socială – protestul se 
încheagă din imagini ale unui cotidian înăbuşitor, închis: 
„aici amanţii se închid ca-ntr-o conservă / aici bătrânii 
stau înfipţi în ziduri / aici doar tusea mea devine sinceră 
/ deci zefirul zvonului aduce / un chef de viaţă pese 
murdării: / meciul de fotbal tulbură familii / şi mugetul 
de patefon e liber / şi primăvara parcă bate-n geamuri / 
cu degetele ei de muscă verde...” (Duminică fără sfârşit). 
Se accentuează mai presus de toate lipsa idealizării, 
pervertirea şi macularea universului: „Ascultă, 
mâncătorii de imagini / sorb supa zorilor cu ciocârlii cu 
tot / ca semn că vine primăvara putredă / (dacă ţi-e frig 
trage pe tine oraşul sau înveleşte-te cu o plapumă de 
şobolani excitaţi)” (Scrisoare de dragoste sub lampa spartă) 
Poeziile lui Mircea Dinescu transcriu imagini conotative 
ale realului. Sensurile nu sunt transmise direct, cu toate 
acestea elementele sociale vizate îşi păstrează pregnanţa 
-  absurdul, mizeria, limitarea se resimt sub imperiul 
unei perspective poetice aproape brutale prin cinismul 
ei: „Cei ce-n faţa războaielor fac gargară cu muşeţel / cei 
ce umblă cu lingura de supă după fluturi, / cei ce rup 
mici dumicaţi din aureola martirilor / cei ce intră-n 
biserici cu orga-n burtă / cei ce se scobesc în nas în timp 
ce alţii îşi sapă mormintele [...] idealiştii muzicalii sfioşi 
/ văxuitorii de vorbe / nu văd cum oraşul se-nalţă-n 
văzduh / şi urinează-n mare [...] cum trec păduri 
nevrotice spre sanatorii / la ora micului comerţ cu 
fericirea popoarelor / când acţiunea papă cântecul / 
când noi murim aplaudând.” (Inventar în lumea a patra)

S-a vorbit mult despre tonalităţile de pamflet ale 
poeziei lui Mircea Dinescu – mai ales cea din volumele 
din anii `80 – Exil pe o boabă de piper, Moartea citeşte ziarul 
sau de după 1990 – O beţie cu Marx. Pamfletul se 
încheagă într-adevăr în linii puternice, nonconformiste, 
insurgente. Ironia ludică predomină, băşcălia pare să fie 
atotstăpânitoare. Şi totuşi măiestria poetică rezidă în 
meritul de a păstra un fin echilibru între aspectul de 
jonglerie zgomotoasă şi colorată şi transmiterea totuşi a 
unor sensuri. După cum am mai sugerat, poezia lui 
Mircea Dinescu nu trebuie citită la nivelul suprafeţelor, 
deşi acestea sunt seducătoare şi ispititoare. De altfel, 
pamfletul nu se putea coagula în absenţa unor 
fundamente de sens – peroraţia goală nu îşi are 
niciodată efectul. Iată o poezie ce ilustrează conţinutul 
deplin dincolo de forma înşelătoare ceea ce creează de 
altfel senzaţia unor tonalităţi grave: „Istoria parcă ne 
duce-n burtă / şi parcă a uitat să ne nască, / preafericiţii 
cu privirea scurtă / sorb borşul dogmei ce le plouă-n 
bască, / făcând spre lucruri zilnic reverenţe / căci cine 
ştie ce episcop doarme / în polonic, în coşul pentru 
zdrenţe, / în ţevile acestor triste arme / unde Nebunul 
îşi clocoteşte crima / şi ne omoară fiindcă ne iubeşte, / 
când ne e foame desenează peşte, / când vine frigul 
arestează clima, / opriţi Istoria – cobor la prima, / opriţi 
la staţia Doamne-fereşte.” (Doamne-fereşte) 

Prin implicaţiile profunde, pamfletele nu stârnesc 
râsul (doar poate la un nivel superficial), ci marchează 
spasme sociale ce se subsumează mai mult unui sarcasm 
dureros care rămâne la fel de nimicitor şi în privinţa 
reflectării realităţilor de după `89: „Havel, fii bun şi 
retrage-te la mănăstire / nu mă pot obişnui cu ideea / că 
vulturul /  e angajatul Salubrităţii. / Revoluţiile şi-au 
mâncat copiii, / disidenţii şomează, protestatarii stau 
spăsiţi / la coada chitului MacDonald`s, / numai tu, din 
catifeaua aceea istorică, / ţi-ai tras câteva costume pe 
cinste / pentru care te invidiez [...] Ce să înţeleg? Că 
îngerul e mai citeţ decât Marx? / sigur că-mi vine să 
strig, / precum nebunul din Luvru: / <<Daţi-mi un cuţit 
să-mi tai şoriciul de Crăciun / din Breugel cel Bătrân, 
din Velasquez sau din Goya, / daţi-mi pe mână o ţară / 
şi veţi bea în curând ceaiul poliţist / profeţit de 
Mandelştam...>>/ O, cititor făţarnic, tu, semenul meu, 
frate, / nu te acri, / nu te acri, / nu te acri şi fii atent 
când traversezi strada / să nu te calce maşina Salvării.” 
(Scrisoare către Vaclav Havel, aruncată la coş)

O privire unilaterală asupra poeziei lui Mircea 
Dinescu doar din perspectiva exclusivă a pamfletului 
este însă dăunătoare şi puţin reală. Căci deşi există într-o 
mare măsură, acesta nu trebuie luat drept unitate unică 
de definire a lirismului acestui poet care dovedeşte prin 
volumele sale o viziune complexă, profundă cu multiple 
faţete metaforice. Cu alte cuvinte, lirica lui Mircea 
Dinescu este una a profunzimilor, a insurgenţei şi 
nonconformismului, a vitalităţii şi a dionisiacului, a unui 
militantism brut şi nicidecum una a bufoneriei facile şi 
răzgâiate.
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14 CRONICA

fondul principal al culturii române

În spiritul reflecţiilor din epocă, autorul Filosofiei valorii 
exprima cu un profund simţ umanist preocuparea pentru 
valori şi dezaproba războiul distrugător de valori. Filosofia 
valorii debutează pe teren neokantian, amintind, fără 
îndoială, de Windelband mai ales atunci când precizează că 
„noţiunea valorii este fundamentală pentru filosofie”, şi că 
„valoarea poate şi trebuie să alcătuiască obiectul special al 
unei filosofii a valorii”.

După Petre Andrei generalitatea şi valabilitatea valorii 
nu poate fi stabilită decât pe cale logică. „Noi admitem în 
discuţia problemei valorii două puncte de vedere şi anume: 
a) un punct de vedere subiectiv psihologic, care determină 
o psihologie a valorii şi b) un punct de vedre obiectiv logic, 
care determină cercetarea cea  mai serioasă şi temeinică, 
logica valorii”.

Cu alte cuvinte, cu „temeiurile logice” ale valorii se va 
ocupa logica valorii, pentru constituirea căreia „ideea 
fundamentală este considerarea valorii ca element logic al 
conştiinţei noastre”. În cercetarea problemei valorilor însă 
„trebuie să facem o clară deosebire între două procese 
deosebite, care, nu numai că nu se contrazic, ci se 
completează, stau într-un raport de dependenţă. Trebuie să 
deosebim un proces de cunoaştere a valorilor şi un proces 
de recunoaştere a lor. Procesul de cunoaştere a valorilor e 
un proces logic şi dă valorile teoretice explicative; procesul 
de recunoaştere este un proces practic şi are ca rezultat 
valorile practice, valorificate. Practiciştii au confundat 
aceste două procese şi au studiat numai valorificarea, nu şi 
valoarea. Noi vom studia aceste două procese aparte. 
Primul proces va forma obiectivul întemeierii teoretice a 
valorii, iar cel de al doilea obiectul sociologiei valorii”.

O atenţie deosebită în polemica psihologismului capătă 
problema definiţiei valorii. Şi aceasta în contextul general al 
preocupării lui Petre Andrei de a reliefa „elementul social 
în acest proces de apreciere a valorii”. Mai precis, valoarea, 
după Petre Andrei, „nu poate fi adevărat întemeiată numai 
pe baze psihologice pentru că este mai mult decât un act 
psihic. Este un postulat logic, care are o manifestare şi o 
expresie psihologică... Valoarea e ceva supraempiric, iar 
subiectul psihologic este numai purtătorul acestei valori. 
Nu se poate reduce problema valorii numai la psihologic, 
pentru că în cazul acesta nu ar mai putea fi vorba de valori 

logice absolut valabile”. Pentru noi „întreaga cunoştinţă 
implică valoarea... Valoarea este cea mai fundamentală 
supoziţie a gândirii şi a cunoştinţei. Punctul de vedere al 
logicii valorii e cu totul deosebit de acela al psihologiei, căci 
logica studiază valoarea ca un element a priori pe când 
pentru psihologie e de natură empirică”. 

Logica valorii „este pentru noi logica procesului de 
cunoaştere în care valoarea are rolul principal, spre 
deosebire de analiza metafizică a obiectelor. Cercetând deci 
valoarea din punct de vedere logic, ne vom opri aici, nu 
vom face din ea un element constitutiv al iraţionalului sau 
mai bine-zis, nu vom deriva din ea iraţionalul aşa cum au 
făcut Rickert şi Windelband. Aceasta este marea deosebire 
între modul cum înţelegem noi valoarea şi modul de 
întemeiere a valorii de către idealiştii transcedentali”.

Teza valorii ca o condiţie logică se originează la Rickert, 
în  teoria acestuia despre valorile teoretice. Petre Andrei, 
însuşi, susţine, în spirit kantiano-rickertian, că „prin condiţie 
logică înţelegem un concept sau o judecată. Valoarea e un element 
logic necesar pentru alcătuirea conceptelor şi a judecăţilor”. De 
fapt, preciza Petre Andrei, „conceptul presupune valoare”, în 
sensul logic conceptul fiind „echivalentul judecăţilor valabile”. 
Valoarea este „un element constitutiv al conceptului şi 
judecăţii, care sunt numai stadii diferite în procesul de 
cunoaştere”. Valoarea este „o supoziţie logică a gândirii. 
Adevărul este valoarea supremă către care tind judecăţile 
noastre. Toată cunoştinţa este un proces de cunoaştere a 
valorilor... Acest proces de cunoaştere ne dă valorile teoretice 
explicative, valorile de cunoaştere, a căror expresie o găsim în 
judecăţile existenţiale”.

Spre deosebire de Rickert, care, reduce judecăţile 
existenţiale numai la judecăţi de valoare, deoarece orice 
judecată nu este altceva decât recunoaşterea unei „valori 
transcendente”, Petre Andrei distinge, pornind de la E. 
Durkheim, între „judecăţile existenţiale şi cele de valoare”. 
Prin judecăţile existenţiale Petre Andrei înţelege toate 
judecăţile ştiinţifice de adevăr, nu în sensul că ar exprima o 
existenţă, ceva independent de orice relaţie cu valoare, ci 
un grad de adevăr obiectiv, o cunoştinţă pe care noi o 
obiectivăm, considerând-o în afară de orice act de 
valorificare. Acesta este sensul pe care-l dăm termenului 
existenţial.”

Prin judecăţi de valoare Petre Andrei înţelege „acele 
judecăţi în care apreciem, valorificăm – în vederea realizării 
practice – valori exprimate prin judecăţile existenţiale. 
Judecăţile de valoare sunt expresia unui al doilea proces, 
anume a procesului de valorificare a valorilor, sau aşa cum 
ziceam altundeva, a unui proces de cunoaştere a valorilor”.

Sub influenţa filosofiei şi sociologiei germane de la 
începutul secolului nostru, Petre Andrei pune deschis 
problema conflictului valorilor pe calea spre realizarea unui 
ideal. „Este o adevărată luptă pentru realizarea între valorile 
sociale. Hotărârea în această luptă o dă societatea în urma unui 
proces de apreciere, de valorificare a valorilor; expresia acestui 
proces o alcătuiesc judecăţile de valoare”. Valorificarea 
valorilor în procesul de realizare a lor „are drept principiu un 
ideal, o valoare a cărei realizare se impune, căci acea valoare 
corespunde mai bine unor trebuinţe”. În acest context, filosofia 
valorii pierde caracterul contemplativ şi absoluta 
autonomie pe care le avea la neokantieni şi intră în 
interacţiune cu viaţa socială şi politică. Sociologia – preciza 
Petre Andrei – conduce la o constatare a valorilor sociale, 
politice, la o realizare a acestor valori iar etica la aprecierea 
lor.

Problema primordialităţii valorii asupra valorificării se 
poate soluţiona, admiţând totodată psihologia valorii, fără 
psihologism (reducerea subiectivistă a valorii la un simplu 
fapt al valorificării) şi logica valorii, fără obiectualism 
(implicarea valorificării în faptul valoric). Acestea sunt cele 
două tendinţe extremiste în înţelegerea valorii: psihologismul 
şi obiectivismul, ele distingându-se ca două maniere de a 
încălca principiul obiectivităţii şi funcţionalităţii valorii. 
Petre Andrei avea dreptate când asimila distincţia între 
valoare şi valorificare cu „două puncte de vedere şi anume: a) 
un punct de vedere subiectiv psihologic, care determină o 
psihologie a valorii şi b) un punct de vedere obiectiv logic, care 
determină... logica valorii”. Căci procesul de valorificare e un 
proces de recunoaştere a valorilor, a faptului valorii 
(obiectivităţii valorii) şi nu poate să nu implice participarea 
psihologică a subiectului care apreciază (punctul de vedere 
„subiectiv psihologic”).

Cu alte cuvinte nu trebuie să excludem psihologia 
valorii, care priveşte dimensiunea funcţionalităţii valorii şi 
nu valoarea ca atare, deosebindu-se de psihologismul 
axiologic care transferă asupra faptului valorii un proces 
specific funcţionalităţii valorii. Pe de altă parte, „procesul de 
cunoaştere a valorilor” ca „proces logic”, priveşte dimensiunea 
obiectivităţii valorii, nu funcţionalitatea ei, şi ca atare, 
alături de o psihologie a valorii, este necesară o logică a 
valorii, care să aducă o întemeiere teoretică a valorii.

Autorul Filosofiei valorii avea, deci toate motivele să 
deosebească strict valoarea de valorificare, altfel neputând 
să fie sesizat nici „domeniul valorii şi nici însemnarea specială a 
valorificării”, adică nici valoarea ca atare, în obiectivitate ei, 
nici funcţionalitatea ei (ireductibilă la studiul psihologic 
într-o psihologie a valorii, constituind domeniul unei 
veritabile sociologii a valorii).

Distincţia între obiectivitatea şi funcţionalitatea 
valorilor este „distincţia între planul a ceea ce este 
universal-valabil şi planul a ceea ce se raportează la cadre 
istorice determinate; tocmai pe baza deosebirii dintre valori 
ca atare şi funcţionalitatea valorilor, căci lumea obiectivă 
este cea care impune un primat al preferinţei, determină 
instituirea unei valori în valoare dominantă”. Distincţia 
amintită nu apare însă în toată complexitatea ei dacă 
depăşim simpla deosebire teoretică între valoare şi 
valorificare şi totodată fenomenologiile valorii (descrierea 
valorii ca dată) şi admitem geneza istorică concretă a 
valorilor a căror ordine „se integrează în dialectica 
determinismului social, nu i se opune”; căci valorile 
„constituie semnificaţii general umane înfăptuite în 
bunurile culturii”.

În esenţă Petre Andrei, supune unei critici amănunţite 
psihologismul şi transcendentalismul axiologic, reţinând 
însă, ca veritabile probleme, psihologia valorii, subiacentă 
psihologismului, precum şi logica valorii, implicată în 
transcendentalism. Completează însă toate acestea cu o 
sociologie a valorii, de asemenea, în urma criticii 
sociologismului axiologic, pe terenul unei concepţii 
transcendentaliste de inspiraţie kantiană, care şi-a asimilat 
însă experienţa teoriilor lui  H. Rickert şi M. Scheler, în 
special distincţia între valori şi bunuri şi între cunoaşterea  
valorii şi aprecierea valorii.

Ca şi gânditorii amintiţi, Petre Andrei rămâne însă 
departe de înţelegerea genezei istorice concrete a valorii, ca 
fenomen obiectiv, cu o funcţionalitate specifică în contexte 
socio-culturale determinate. Totodată, autorul Filosofiei 
valorii rămâne oarecum, ca şi Rickert, mai mult la discutarea 
valorii teoretice decât a valorii în genere.

 Oricum, logica valorii, pe care Petre Andrei o consideră 
ca piatra unghiulară a unei reconstrucţii axiologice, ne 
îndreptăţeşte să vedem în Filosofia valorii în primul rând o 
filosofie a valorii teoretice.

Dacă neokantienii, apelau la conceptele de sens şi 
simbol, Petre Andrei operează cu concepte kantiene, în 
special cu valabilitatea. Este adevărat însă, el sesizează că 
filosofia valorii nu înseamnă pur şi simplu teoria generală a 
valorilor, ci are nevoie de o întemeiere teoretică a valorii 
(este partea I a lucrării) şi de o sociologie a valorii (partea a 
II-a), adică de o abordare extrafilosofică însumând astfel: 
psihologia valorii, logica valorii şi sociologia valorii.

Latura ştiinţifică a lucrării lui Petre Andrei, îndeosebi 
critica psihologismului, poate fi privită ca replică pe teren 
axiologic a criticii pe care Husserl o făcuse psihologismului 
şi normativismului din logica şi teoria cunoaşterii. 

Gânditorul român se ridică prin aceasta la înălţimea 
marilor opere ale contemporaneităţii, dovedind o veritabilă 
putere de discernământ şi sinteză constructivă. L-am numi 
pentru aceasta „un Husserl al axiologiei”, considerând 
Filosofia valorii tot aşa de importantă pentru progresul 
acestei noi discipline, cum au fost „cercetările logice” 
pentru evoluţia logicii şi metodologiei moderne.

După ce stabileşte caracteristicile valorii de cunoaştere, 
Petre Andrei încearcă o caracterizare a valorilor logice. În 
concepţia lui, valorile logice sunt teoretice şi alcătuiesc 
fundamentul oricărei ştiinţe; ele sunt apriorice, întrucât nu 
pot fi deduse din experienţă, pentru că aceasta nu este în 
stare să explice temeiurile obiective ale cunoştinţei. 
Unitatea lor exprimă unitatea conştiinţei în genere.

Valorile logice sunt formale. Ca atare, ele constituie norma 
cunoştinţelor şi supoziţia oricărei gândiri. Valorile logice 
fundamentale sunt chiar principiile logice, iar acestea 
formează baza oricărei cunoştinţe. Contrar opiniei 
empiriştilor, care încearcă să deducă valorile logice din 
experienţă, Petre Andrei consideră că aceste valori se 
impun spiritului omenesc, fiind apriorice, întrucât nu pot fi 
derivate din fapte. Ele sunt cele mai generale, fiind cele mai 
nedefinite din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

Formulând aserţiunile de mai sus Petre Andrei 
precizează că, în fapt conceptul de valori logice are două 
înţelesuri: a) valori logice supreme; b) valoarea logică a 
unui raţionament.

Categoria valorilor logice supreme cuprinde axiomele 
sau principiile logice, care constituie baza raţionalismului şi 
sunt evident, şi general valabile. Respingând încercările 
unor cercetători de a contesta necesitatea şi valabilitatea 
generală a acestor valori, precum şi unele tendinţe (A. 
Riehl, Th. Lipps, Münsterberg) de a reduce principiile 
logice la unul singur, acela al identităţii, Petre Andrei 
demonstrează existenţa şi utilitatea celor trei principii 
fundamentale: identitatea, contradicţia şi raţiunea 
suficientă, care îndeplinesc funcţiuni diferite în procesul 
gândirii. „Aceste trei principii sunt valori supreme, care se 
impun cu necesitate oricărui spirit şi care posedă evidenţa 
nemijlocită”. Ele se confundă cu valorile psihologice şi cu 
cele empirice, fiind independente de orice conţinut empiric 
material. Valorile logice sunt apriorice şi formale; se aplică 
unui conţinut empiric de conştiinţă, dar nu derivă din el. 

Cu ceea ce a numit caracterizarea valorilor logice, Petre 
Andrei încheie un amplu capitol, în care a fundamentat 
logica valorii, aducând o contribuţie durabilă, cu multe 
elemente de originalitate, la dezvoltarea axiologiei. Aşa 
cum au observat şi alţi gânditori, el a dat prima mare 
încercare critică şi sistematică de întemeiere a valorii în 

istoria culturii româneşti şi una demnă de tot interesul în 
gândirea filosofică universală. Demersul său teoretic 
aprofundează deosebirea kantiană dintre realitate şi 
valoare; afirmă că prima, fiind mai bogată, nu se reduce la a 
doua şi, în consecinţă, realitatea este obiect al cunoaşterii – 
proces călăuzit de valoare. Defineşte valoarea ca o expresie 
a relaţiei active dintre subiect şi obiect şi face distincţia între 
procesul de cunoaştere şi cel de recunoaştere a valorilor. Dă 
o interpretare nouă şi originală judecăţilor de existent şi 
judecăţilor de valoare; stabileşte o deosebire clară între 
alcătuirea psihologică a valorii şi întemeierea logică şi 
gnoseologică a acesteia, demonstrând că orice cunoştinţă 
implică valoarea. Detaşându-se de Kant şi neokantieni, 
Petre Andrei, dând un temei logico-gnoseologic valorii, nu 
admite subordonarea acesteia unui imperativ practic, ci 
numai unui imperativ teoretic, întrucât valoarea practică 
implică voinţa, iar forma ei este bunul, pe când valoarea 
teoretică presupune inteligenţa, raţiunea, iar forma ei este 
adevărul. Spre deosebire de reprezentanţii şcolii badeze, 
Windelband şi Rickert în problema naturii valorii consideră 
că valoarea nu este transcendentă, ci transcendentală, 
întrucât ea nu este expresia unei deducţii ce depăşeşte 
experienţa, ci este tocmai temelia acesteia. El pune în relief 
conţinutul valorii de adevăr şi îi fixează trăsăturile 
valabilităţii prin: evidenţă nemijlocită, necesitate, 
universalitate şi obiectivitate. Înfăţişând toate formele sub 
care se prezintă valoarea de cunoaştere, Petre Andrei 
conclude că ştiinţa este un sistem de valori care urmăreşte 
necontenit două scopuri principale: să cunoască realitatea, 
să organizeze această cunoştinţă pentru o trebuinţă 
raţională. Primul scop implică găsirea unei valori 
explicative supreme pentru întreaga realitate şi acesta este 
adevărul; al doilea, referitor la organizarea cunoştinţei, 
constă în elaborarea unei judecăţi ştiinţifice din perspectiva 
umanului, ceea ce înseamnă o strânsă corelaţie între nivelul 
teoretic şi cel acţional – practic al cunoaşterii. Să mai 
reţinem că Petre Andrei descurajează teza întemeierii 
psihologice a valorii; se opune subiectivismului şi 
metafizicii idealiste în filosofia valorii, dar şi 
obiectivismului pur, pentru a da un fundament logic şi 
gnoseologic valorii, ceea ce îi conferă un loc distinct în 
ansamblul orientărilor şi curentelor filosofice de la 
începutul şi din prima jumătate a veacului nostru. 

Pornind de la scopurile cunoştinţei omeneşti, dintre 
care Petre Andrei subliniază explicarea lumii din care 
facem parte şi înţelegerea rostului existenţei noastre şi 
valoarea acesteia, distinsul autor al apreciatei lucrări 
menţionate mai sus, porneşte de la reliefarea faptului că 
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act de această opinie la care a ajuns Petre Andrei, pe care o 
considera ca o consecinţă a vieţii trecute a poporului 
nostru. Tot el apreciază în continuare, că tot ce este cinstit şi 
dornic de bine în noi, să ne stimuleze de uriaşa 
întreprindere de regenerare a neamului. În acest scop, 
savantul îndeamnă la deprinderea cu morala datoriei în 
toate domeniile acţiunii noastre, cu cercetarea temeinică şi 
serioasă a tuturor problemelor ce ni se impun, ceea ce într-
un cuvânt înseamnă a fi personalitate. Pentru orice acţiune 
trebuie aleasă o valoare fundamentală, care să fie cea mai 
justă şi în acelaşi timp respectată în primul rând de noi 
înşine.

Personalitatea este izvorul tuturor valorilor trecute şi 
viitoare, Petre Andrei susţinând în mod constant că orice 
valoare poate fi distrusă în afară de valoarea personalităţii, 
valoarea sub diversele sale aspecte constituind aşa cum am 
mai arătat o noţiune fundamentală pentru filosofie, care la 
rândul său este cercetarea valorilor celor mai înalte atât 
teoretice cât şi practice.

Urmărind să explice ce este valoarea, care este temeiul 
valorii şi ce valori putem cunoaşte, problema cu care până 
la Petre Andrei filosofia s-a ocupat mai puţin, el tratează 
problema valorii atât din punct de vedere al genezei şi 
formei sale, cât şi din punct de vedere al materiei valorilor 
sociale. Astfel, valoarea este prezentată în primul rând ca 
un fenomen rezultat al unei operaţii a gândirii logice. Orice 
operaţiune a gândirii logice este în acelaşi timp un fapt 
psihic. Ca atare valoarea poate fi privită şi din punct de 
vedere psihic. Psihologia studiază operaţiunile conştiinţei 
logice ca fapte, ca manifestări ale realităţii sufleteşti, 
arătând factorii din care constau şi cum se produc. 
Psihologia studiază valoarea numai ca realitate psihică, 
independent de orice consideraţie asupra valabilităţii sale. 
Valabilitatea valorii constituie însă obiectul logicii valorii.

Petre Andrei susţine că, din punct de vedere psihologic 
putem cerceta care este factorul psihic pe care se bazează 
valoarea, adică felul cum se atribuie valoarea lucrurilor. 
Mai departe, arată că teoriile psihologice ale valorii au 
studiat diferite laturi ale fenomenului denumit valoare. În 
primul rând au cercetat originea valorii, dacă este un 
fenomen al vieţii psihice, sau dacă este o calitate a 
lucrurilor, iar în al doilea rând s-au ocupat cu determinarea 
factorului psihic care dă naştere valorii. Analizând critic 
concepţiile în legătură cu explicaţiile psihologice date 
valorii, Petre Andrei conchide că valoarea este o dispoziţie 
inerentă spiritului, care are ca formă de manifestare 
raportul funcţional al unui subiect cu un obiect, obiectul 
fiind un motiv pentru actualizarea dispoziţiei psihice de 

valoare, astfel că fenomenul valorii este un sentiment ce 
întovărăşeşte o judecată şi care caută să concretizeze 
obiectul său sub forma unui scop. După Petre Andrei, 
scopul şi valoarea sunt două concepte în foarte strânsă 
legătură, deoarece valoarea practică este posibilă numai 
printr-un scop şi în vederea unui scop, iar pe de altă parte 
orice scop este o valoare, rezultată însă din compararea 
altor valori. Ca atare scopul este valoarea ce se realizează 
constituind, într-un cuvânt, concretizarea valorii.

În concluzie, nu poate exista valoare decât acolo unde 
este simţire, judecată, cu un cuvânt, funcţiune psihică. În 
afară de aceasta, întreaga cunoştinţă omenească, implică 
valoare. Nu putem avea cea mai elementară cunoştinţă 
propriu-zisă fără ideea valorii. În acest fel, valoarea 
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valabilitatea construcţiei muncii fundamentate pe 
cunoştinţe omeneşti se legitimează prin valori ce se 
constituie în postulate necesare pentru explicarea ştiinţifică 
a realităţii.

În acelaşi timp, remarca faptul că omul tinde să 
cunoască şi să determine valorile în măsura posibilităţilor 
sale, subliniind totodată că, pe lângă problema cunoaşterii 
valorii, se adaugă şi aceea a realizării valorii, astfel că 
valoarea se impune spiritului nostru atât din punct de 
vedere teoretic cât şi din punct de vedere practic. Pentru 
filosofie, care are drept obiect explicarea constituirii şi 
sensului lumii, noţiunea valorii este o noţiune 
fundamentală.

Filosofia, menţionează Petre Andrei, explica lumea prin 
valori logice, dar în acelaşi timp are tendinţa să o 
transforme conform unor idealuri omeneşti etice. De aici 
concluzia că filosofia cuprinde noţiunea de valoare în forma 
sa teoretică: explicarea realităţii, cât şi cea practică: 
transformarea realităţii.

Autorul remarca însă că filosofia nu se mulţumeşte 
numai cu valori relative, spiritul filosofic tinzând către 
valorile absolute, respectiv către ceea ce este necondiţionat 
şi valabil în orice timp. În completare, Petre Andrei 
considera, pe bună dreptate, că valoarea nu se poate limita 
numai la un anumit domeniu şi că în acelaşi timp valoarea 
nu este numai o noţiune practică, ci şi un element al 
cunoaşterii. În consecinţă, întemeierea valorii trebuie să se 
facă pe baza logicii şi teoriei cunoaşterii. Legat de problema 
valorii, autorul admite două puncte de vedere şi anume: un 
punct de vedere subiectiv-psihologic, care determină 
psihologia valorii şi un punct de vedere obiectiv-logic, care 
determină cercetarea cea mai temeinică şi serioasă, 
respectiv logica valorii.

După Petre Andrei ideea fundamentală pentru 
constituirea unei logici a valorii este considerarea acestui 
concept ca un element logic al cunoştinţei umane. Totodată 
el subliniază că valoarea, în general, nu trebuie confundată 
cu judecata de valoare. Valoarea este un concept cu 
structură proprie şi ca atare trebuie studiat în mod logic. În 
cercetarea problemei valorilor Petre Andrei face o deosebire 
clară între două procese ce stau într-un raport de 
dependenţă reciprocă, distingând un proces teoretic de 
cunoaştere a valorilor şi un proces practic de recunoaştere, 
respectiv de apreciere sau valorificare a acestora. Procesul 
de cunoaştere a valorilor este un proces logic, iar procesul 
de recunoaştere este un proces practic, ce are ca rezultat 
valorile practice valorificate. Valoarea este complexă, are 
forme diverse şi dă naştere la diferite forme de acţiuni. 

Devenind motivul tuturor acţiunilor, valoarea constituie 
motivul întregii vieţi sociale. Legătura dintre valoare şi 
realitate socială, cu multiplele sale laturi, se regăseşte în 
sociologia valorii, pe care Petre Andrei o consideră a fiind 
sinteza filosofiei valorii cu studiul realităţii sociale, obiectul 
sociologiei valorii constituindu-l cercetarea elementelor 
sociale din valoare, de unde rezultă şi diferite categorii de 
valori.

O remarcă de o deosebită importanţă în studiul lui 
Petre Andrei asupra valorii constă în observaţia că istoria şi 
viaţa pe care o trăim ne arată multe situaţii de răsturnare şi 
distrugeri de valori, deoarece oamenii sunt în stare să 
dispreţuiască şi să distrugă tot ceea ce-l umplea de respect 
la un moment dat. Explicaţia este dată prin faptul că între 
valori poate exista o adevărată luptă, sub forma 
contradicţiei şi că în final numai acele valori înving şi 
reuşesc să se impună tuturor, care satisfac pe deplin 
cerinţele logice şi psihologice ale sufletului omenesc. Cu 
toate acestea, în lupta dintre valori, chiar dacă numeroase 
valori sunt distruse, o valoare se afirmă în mod constant şi 
anume valoarea personalităţii pe care ilustrul savant o 
considera izvorul tuturor valorilor trecute şi viitoare.

Lupta între valori are drept scop asigurarea de condiţii 
favorabile de dezvoltare a personalităţii ce urmează să 
producă alte valori. În războaie se distrug numeroase valori 
din dorinţa fiecăruia dintre beligeranţi de a fi şi a rămâne o 
personalitate. Prin analogie, se poate concluziona că în orice 
competiţie se confruntă dorinţa fiecărui concurent de a 
deveni o personalitate. Tot aşa, fiecare popor îşi 
organizează întreaga sa viaţă de stat şi toate aşezămintele 
sale, cu scopul de a deveni o personalitate. Potrivit 
concepţiei lui Petre Andrei, popoarele tinere cu o viaţă 
independentă, relativ scurtă, nu ştiu să fie o personalitate. 
Pe acest considerent, la data elaborării lucrării sale Filosofia 
valorii, savantul apreciază că poporul român nu era o 
personalitate. Aceasta nu pentru că îi lipseau elementele, ci 
pentru că poporul nostru a trăit într-un complex de 
împrejurări, încât a fost înăbuşită orice tendinţă pentru 
deşteptare la o altă viaţă. Pe această bază, ilustrul filosof 
concluzionează aproape de o manieră dură, referindu-se 
desigur la vreme până la el, că românii nu au respectat 
valorile morale, juridice şi sociale, motiv pentru care nu au 
putut crea, până atunci, decât foarte puţine valori proprii. 
În schimb, au fost respectate cu prioritate valorile materiale, 
subapreciindu-se ceea ce se abătea de la egoism şi 
materialism.

O posibilă extrapolare a acestor concluzii, până în zilele 
noastre, rămâne la aprecierea celor care au luat, sau vor lua, 
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reprezintă cea mai fundamentală supoziţie a gândirii şi a 
cunoaşterii.

Adevărata putere creatoare a cunoaşterii este valoarea 
implicată în orice act de cunoaştere. Valoarea este o 
condiţie logică a cunoştinţei generale omeneşti şi ca atare 
nu există nici un domeniu în care să nu fie afirmată 
valoarea. Prin condiţie logică, se consideră acea condiţie 
fără de care nu se poate gândi un concept sau o judecată. 
Valoarea este un element logic, necesar pentru alcătuirea 
conceptelor şi judecăţilor ce constituie formele de 
exprimare ale gândirii. Judecata exprimă procesul de 
cunoaştere al gândirii. Toată cunoştinţa noastră se rezolvă 
în concepte şi judecăţi. Conceptele simplifică conţinutul 
realităţii empirice, reducând diversitatea cea mare din 
lumea fizică, în baza ideii de esenţial, care este o valoare. 
Presupunând ideea de valoare în alcătuirea lor, ele sunt 
chiar valori ale cunoştinţei în general. Cunoştinţele se 
construiesc pe categorii care se afirmă ca nişte valori tip. În 
ceea ce priveşte judecata, Petre Andrei susţine cu 
argumente că pentru logică, judecata este o valoare.

Pe baza celor prezentate mai înainte, se demonstrează 
că valoarea este ceva mai mult decât un act psihic. Ea este 
un postulat logic, care are o manifestare şi o exprimare 
psihologică. Valorile întemeiate pe bazele psihologiei sunt 
foarte relative, deoarece ele depind de constituţia psihică a 
indivizilor.

Petre Andrei considera că adevăratul şi singurul punct 
just de întemeiere a valorii este logica valorii, iar psihologia 
valorii serveşte numai la explicarea fenomenului trăit al 
valorii. Psihologia este o ştiinţă a faptelor şi ca atare nu 
poate întemeia valoarea, ea nu poate explica decât 
fenomenul subiectiv-trăit al valorii, dar nu este în stare să 
lămurească obiectivitatea valorii cunoaşterii, necesitatea 
valorilor logice, precum nu poate concepe nici valorile 
formale, valorile independente de realităţile de care sunt 
legate.

În consecinţă logica valorii este logica procesului de 
cunoaştere. După el, întreaga cunoştinţă omenească implică 
valoarea. Nu putem, avea cea mai elementară cunoştinţă 
propriu-zisă, fără ideea valorii.

Cercetării valorii, din punct de vedere al cunoaşterii, 
Petre Andrei îi adaugă cercetarea diferitelor forme sub care 
se prezintă valoarea în viaţa spiritului nostru. În acest fel, 
procesul de cunoaştere, de valorificare a valorilor, stabilind 
în consecinţă două mari clase de valori şi anume: valori 
hiperpersonale, în care includem valorile logice şi 
matematice; valori sociale, între care înglobează celelalte 
valori, valorile sociale fiind acelea în constituţia cărora intră 

elemente sociale.
În opera sa, Petre Andrei menţionează că esenţa vieţii 

sociale, a realităţii sociale, este activitatea, vointa matis, 
pentru care valorile sociale au în general o doză activă.

Făcând doar o succintă prezentare numai a unor puncte 
de vedere asupra valorii reieşite din opera lui Petre Andrei, 
neintrând în detalii şi oprindu-ne doar într-o mică măsură 
asupra multora dintre acestea, pe unele chiar omiţându-le, 
am dorit ca din această sumară comunicare să evidenţiem 
doar cât de interesante şi de actuale sunt studierea şi luarea 
în considerare a acestor puncte de vedere în perioada de 
mari prefaceri pe care o parcurgem, pe care Petre Andrei le-
a prezentat şi susţinut cu o deosebită pricepere şi măiestrie.
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Născut la 26 decembrie 1972, la Tîrgu Neamţ. 
Absolvent al Facultăţii de Litere a Universităţii „Al. 
I. Cuza” din Iaşi, în 1996. Din 1998 este bibliotecar la 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi. A 
publicat volumul de versuri Jucăria mortului (ediţia 
I, Ed. Pan, 1995; ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 
Ed. Vasiliana '98, 2002; ediţia a III-a, Ed. Vinea, 
2006). Este prezent în antologiile: Ozone Friendly, 
Ed. T, 2002; Cartea roz a comunismului, Ed. Versus, 
2004; Nasturi în lanul de porumb, Ed. Brumar, 2008; 
Poezia antiutopică, Ed. Paralela 45, 2010. Traduceri 
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debut al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1996) şi 
Premiul Euridice pentru poezie (2008).

Referinţe critice:

Poezia lui Constantin Acosmei pare lipsită de 
subiectivitate: poetul lipseşte din poezie. Ca să fiu 
mai clar: în poezie, şi mai cu seamă în aceea a ultimei 
generaţii, poetul e mereu în centrul atenţiei: se vaietă, 
suferă, „meditează”, iubeşte, se bagă, cu şi fără rost, 
în seamă: aci nu. Aci, poetul e un personaj luat prin 
surprindere. Viaţa lui se desfăşoară în afara lui: totul i 
se întîmplă, nimic nu-l doare. Se întîmplă în poezia 
lui Acosmei ceea ce Eminescu numea viaţă 
„repovestită de o străină gură”. Poemele dau senzaţia 
că sînt înregistrări ale unui aparat de filmat: 
sentimentele cameramanului nu contează. oricum, nu 
se văd.

Ion Mureşan, în Verso, nr. 64-65/2009

Limbajul poeziei lui Acosmei este, de regulă, atît de 
tranzitiv încît discursul se desfăşoară tern - poate prea 
tern cîteodată - ca o sentinţă rostită prozaic, dar 
devine uneori sibilinic/ esopic ca într-o ghicitoare. 
Însă tocmai din această expresie minimală, alcătuită 
mai ales din notaţii dense, ţîşneşte tensiunea poetică 
precum flash-ul unei insolite stări de lucruri, 
decupată/ construită de poet cu fantezie şi umor ce 
dimensionează fantastic chiar şi cel mai banal 
amănunt.

Dumitru Chioaru, în Euphorion, nr. 7-8/2009

Principala ciudăţenie a acestor texte este aceea că, 
aproape întotdeauna, poetul le pune între paranteze, 
iar raţiunea mai adîncă a unui asemenea artificiu 
grafic pare să decurgă din perspectiva autistă a unui 
spirit claustrofil, care practică (în termenii lui Jean 
Burgos) o „scriitură a refuzului”, guvernată de 
schema dinamică a replierii. Astfel încît poemele lui 
Acosmei transcriu secvenţele anodine ale unei 
„existenţe în paranteză”, care se desfăşoară într-un 
orizont carceral (replică a „odăii” bacoviene) şi într-
un „după” incert, timp al „sfîrşitului continuu” şi al 
catastrofei eschatologice, unde poezia, poetizarea nu 
mai pot fi decît nişte „jucării ale mortului”.

Octavian Soviany, în Tribuna, nr. 141/2008

A renunţa nu numai la transcendenţa ca atare, dar şi la 
transcenderea realului prin fictiv, mister, armonie, 
salvare, stil etc. - şi la toate celelalte ingrediente ale 
artei, în orice ordine le-am aşeza - duce la un pact 
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seducătorul

(mai sînt ţigări pînă mîine
poftă de mîncare avem
          talent şi pastile
hai să intrăm în bucătărie
eu îţi arăt sîngele meu
tu îmi arăţi sîngele tău)

scrisoarea unui provincial

(ambulanţele intonează
copleşitoare marşuri de triumf
din cartierele mărginaşe
se aud slab exploziile demografice
însoţite de rafale prelungi de aplauze
fiecare clipă trebuie dezamorsată
ultimele noastre nopţi
au fost luminate feeric
de petele galbene de urină
de pe cearşafuri
am scris pe ultimul plic
anul unu după era noastră
voi coborî şi eu în refugiu
cu aripile între picioare.
printr-o spărtură a zidului
privesc cum se înalţă
cu nesfîrşită grandoare
pe cel mai înalt catarg
drapelul alb al patriei)

pentru nimic în lume

1.
(sughit cu plăcere
beau apă de la robinet
şi sînt sigur că voi muri
mă gîndesc liniştit -
ce ştiu eu despre aceste cuvinte?
mai mult nu sînt în stare
să mint sau să aştept o femeie
viaţa trece - corectă -
de pe o ciornă pe alta
sînt gata să mă înduioşez
mă ascund cu ţeasta în carte)

2.
(închid ochii deschid gura
nişte scursori sînt zilele
străzile tremură cu burta la stele
          maţele cîntă duios -
închid ochii deschid gura
în locul lacrimilor
          din orbite
se scurg bucăţi de scuipat)

3.
(- cîntă poetule
spontaneitatea oamenilor învinşi
vinul vărsat în pahare
          pupături -
farfurii cu mîncare ca nişte
măşti pentru zeii binevoitori
pupături sughiţate la ureche
unei femei întinse pe masă
          pupături cu gura plină
zgomote ce nu se aud din stradă)

4.
(dau din cap
ca un cal care trage
          spun - DA
fără a mişca buzele
doar cu un gest respingător
de a deschide puţin gura)

puţin

(sînt liniştit
mîngîi cu plăcere
capul răutăţilor

mă gîndesc la oraşul
unde fumegă lăzile de gunoi
ca nişte altare de jertfă

am fost furios
am tăiat gîtul
fiolelor

am strigat în oraş
- am şi eu un schelet
de ce să nu vă fie frică?

lîngă vitrine
mă opream
să-mi aranjez
puţin scalpul)

marş funebru

(ferestrele patrulează în cadenţă
căruţa de la miezul nopţii trece prin sat
se sting pe rînd poeziile scrise
          la lumina reşoului
colţul de pîine de pe noptieră
seamănă cu un cap de rechin)

ziua într-o cameră mobilată

(bîntuie schelete metalice prin oraş
nici o femeie nu vine să arunce o
halcă de carne peste hîrtiile mele
nici cîinele zabeu nu mai vine la noi
mă acopăr cu o şenilă mă gîndesc
dacă nu cumva am ajuns o povară
prea grea pentru frumoasa mea viaţă)

sfîrşitul anului

(- cine ştie ce viitor luminos
se va putea citi în măruntaiele mele

de pe marginea şanţului cerşetorul
schilod îmi urează multă sănătate
şi împlinirea tuturor dorinţelor

încă puţin şi voi avea privirea
limpede - ca borşul de la azil)

odă la viaţa mea

(să nu te dezveleşti
să nu ţii becul în ochi

să nu pui mîna pe mîţă

dacă ieşi în ogradă
şi aprinzi o ţigară
şi trezeşti găinile -
nu va fi viaţa mai
          frumoasă

mai bine să deschizi uşa
şi să pui limba
pe clanţa îngheţată

ori să te învîrteşti
în mijlocul casei
cu mîinile în buzunare
cu ochii pe var)

odă la toată lumea

(pietonii care traversează
corect. miliţienii care cunosc
atîtea cîntece şi glume.
bărbaţii care discută aprins
despre chefuri femei.
povestesc din armată.
amanţii care citesc horoscopul
împreună. îşi povestesc
dimineaţa visele. etc.)

trei studii pentru:
nud cu piciorul în groapă

1.
(viaţa omului atîrnă de un fir de păr
îmi aduc aminte aproape în fiecare seară
scoţînd cu degetele un păr lung
şi negru din farfuria cu mîncare)

2.
(azi m-am plimbat prin azil
şi am cules un buchet de ciorapi
- vai sînt atît de plăpînzi spune
femeia înduioşată şi îi pune
repede în apă să nu se ofilească)

Constantin ACOSMEI
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strănut de tristeţe
cînd se face noapte
şi zboară toate
muştele de pe gură)

odihna

(umblu pe o stradă
şi îmi dau seama
că am înghiţit apă

zic - frate loveşte-mă
cu pumnul în cap
prinde-mă bine de păr
şi tîrăşte-mă afară

dacă ţi-e scîrbă
dă-mi zece lei
să mă duc în piaţă
şi să mă cîntăresc)

musafirul

(mă aşez pe scaun şi stau
cuminte - nu mă pîrleşte
soarele nu mă prinde ploaia
fără multă milă mă uit la
pozele unor străini rătăcite
în sertar printre fleacuri
fotografii cu cei dragi
cînd nu mai pot de frică
îmi ţin mîna - nu sînt în
stare să îmi astup urechile
cu degetul şi să ţip -
un musafir abandonat în
sufragerie pufneşte în rîs)

taedium vitae

(m-am spălat pe ochi cu apă caldă
într-o chiuvetă înfundată cu zarzavat
am pus reşoul în priză să mai
aprind o ţigară pînă una alta
am băut ceaiul care mai rămăsese

de marţi - rece şi cu mult zahăr
am deschis radioul şi am aşteptat
cu nădejde să anunţe ora exactă)

nu mă tem de moarte

(nu am avut nici o presimţire
era să mă sinucid fără să vreau
- fără să-mi dau seama -
m-am speriat dar nu mi-a fost frică
atunci cînd mi-a amorţit
degetul cel mic de la mîna stîngă
am înghiţit cîteva linguri de zahăr
sînt supărat că am trăit pe lumea
asta şi sînt supărat că mor
duminică aş intra în biserică aş putea
să le spun - nu mă tem de deces)

palinodie

(nu sînt curios să trăiesc
          nici să mor
- nu cereţi argumente
nici înveşmîntarea ideii
în materie sensibilă -

şi încă vă mai spun:
ruşinea este singura sursă
          de energie
ce îmi alimentează viaţa
viaţa mea - cît hăul.
mi-e lene să mă sinucid

dar ce rost mai are
să vă şantajez
cu sinceritatea mea

decît să ridic două degete
ca să răspund corect
la întrebările profunde
          ale existenţei
mai bine - două degete
să mi le bag pe gît)

invers, post-metafizic şi post-existenţialist: a denuda 
pînă „la sînge” principiul de libertate al scrisului; e o 
formă neaşteptată de nihilism „dus pînă la capăt”. (...) 
Iarăşi avem impresia, prin volumul lui Acosmei, că 
douămiismul funcţionează prin „opere complete” încă 
din start, de la primul volum, în chip apocaliptic, 
intrînd pe contrasensul revelaţiei, pînă în nulitatea 
cuvîntului. Dar e greu, foarte greu, să se scrie aşa 
ceva. Acosmei, de-acolo de la Iaşi, ne dă tuturor un 
fior greu de stăpînit.

Ştefania Mincu, în Paradigma, nr. 3-4/2007

N-aş vrea să se creadă că am făcut o fixaţie fetişistă 
pentru „Jucăria...” lui Constantin Acosmei; dar nici n-
aş fi crezut că mai este posibil un continuator 
necrispat al lui Bacovia, tocmai în acest ultim deceniu 
al turbulenţelor şi revoluţiilor literare. În fapt 
revoluţia lirică, şi în cazul marelui model, şi în cel al 
bibliografului bărbos de la Iaşi, există. Ea nu contestă 
nimic la suprafaţă şi nu distruge, cu o retorică a 
penalizării, formulele consacrate. În schimb, dislocă 
noţiunea de poezie, luîndu-i acesteia centrul de 
greutate şi risipindu-l, pulverizîndu-l pe toată 
întinderea textului. 

Daniel Cristea Enache, în România literară, nr. 51-
52/2007

În lumea lui Constantin Acosmei jocul constituie 
chiar „regula jocului”, ordinea care face cu putinţă 
chiar existenţa acestei lumi. Altminteri, nu cu poezia, 
ci cu existenţa are Acosmei răfuielile sale. Căci jocul 
poetului nu face decît să mimeze jocul cinic, pervers 
şi absurd al „Demiurgului celui Rău”, care a 
transformat întregul univers în scena pe care se 
reprezintă aceeaşi farsă tragică. O farsă care, la urma 
urmei, reprezintă unica temă şi raţiune de a fi a 
acestui volum profund şi captivant care se numeşte 
„Jucăria mortului”.

Andrei Terian, în Cultura, nr. 11/2007

La 11 ani de la prima publicare, „Jucăria mortului” 
rămîne o foarte bună carte de poezie. Fireşte, scepticii 
nu sînt lipsiţi de argumente: distanţa în timp 
încurajează şi stimulează rezervele, discreţia şi 
zgîrcenia autorului premerg unele dintre semnele de 
întrebare, formulările memorabile provoacă 
suspiciuni legate de termenul de valabilitate. Pe scurt, 
Constantin Acosmei poate fi privit - cu maliţie - ca un 
autor de butade, pline de haz şi potrivite excelent, ca 
o specie de copywriter fără simbrie. Chiar dacă 
lucrurile ar sta aşa, tot n-ar fi de neglijat. L-aş citi în 
continuare cu plăcere şi complicitate. 

Cosmin Ciotloş, în România literară, nr. 50/2006

Între paranteze fie spus, toată poezia lui Constantin 
Acosmei e o seducţie, o poezie care are acel ceva „în 
plus”, care te atrage şi care, de fapt, face diferenţa. O 
poezie care, dacă vrei, poate să rămînă haioasă. Dacă 
însă citeşti mai atent volumul şi, mai ales, dacă îl 
reciteşti, această „veselie” se transformă în cu totul 
altceva, poezia - aceeaşi poezie - devine gravă, în cel 
mai adevărat sens al cuvîntului, o poezie „grea”.

Mihai Vakulovski, în Contrafort, nr. 2/2003

Mare parte a poemelor din „Jucaria mortului” vorbesc 
despre o imensă, alienantă chiar, singurătate. Spaţiul 
de desfăşurare este, de cele mai multe ori, limitat la 
„cameră”, o cameră în care viaţa trece pe tăcute. Eul 
lui Acosmei aminteşte de personajele romanului 
central-european de la începutul secolului XX, de 
oamenii lui Meyrink sau Kafka. E un „eu” redus la 
elementaritate, adus de presiunea lumii exterioare la 
limita normalităţii. Această stare e transcrisă printr-o 
radicalizare a discursului poetic realist ce pare a-şi 
atinge, prin poezia lui Acosmei, una dintre limite.

Andrei Bodiu, în Observator cultural, nr. 145/2002

3.
(întotdeauna cînd vorbesc despre
frumuseţe o femeie goală se aşază
sfioasă lîngă un stomac gol)

autopsie

(chiar şi acum - căpăţîna e plină cu
întrebări mincinoase - o pun pe masă

dacă am vorbit am rămas aşa - cu
o falcă în cer şi cu alta în pămînt)

garden-party

(nu ştiu să mă distrez -
vîntul rostogoleşte o minge spartă
pe o bancă se zăreşte o namilă

mi-e frică să nu se stîrnească
blîndele de pe şira spinării

de un sfert de oră se plimbă pe drum
o femeie cu piciorul în ghips)

hotărîre

(cred că as'noapte se afla
în grădină o mortăciune
m-am dus la vale pe drum
m-am tot gîndit - dacă
găsesc o jucărie plină de
sînge o şterg cu o cîrpă
nimic nu mi-a adus aminte
de oamenii ţepeni serioşi
zdruncinaţi în derîdere în
compartimentul aproape gol)

week-end cardiac

(n-am nici pe dracu' - pînă luni.
stau lîngă tejghea pînă cînd
mi se dă restul închid palma

strîng pumnul mă dau la o parte

o femeie plesneşte un copil
care ţine degetul în gură -
pînă vine tramvaiul şi voi
pune umărul în coastele ei)

live în bucătărie

(zeii sînt vii
numai în sudalme
          şi ce dacă.
îmi arunc ochii
scuip în muzicuţă
şi cînt
pînă cînd faţa
mi se îmbălează
          şi ce dacă.
sub fereastra
deschisă un om
îşi ascute coasa
cu o cute)

curriculum vitae

(am pîrlit pe reşou
pene de găină
am găsit în buzunar
          la pantaloni
nişte caramele năclăite
nu îmi dau seama
dacă îmi curge
          sînge din nas)

spune şi tu

(stau cu faţa-n sus
îmi ţin de urît
          spune şi tu
şchiopătez pe saltea
aranjez cu mîna
un fleac lîngă altul
          spune şi tu

Iunie 2010
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Voi atinge curînd centrul universului, Dephi, acest 
omphalos al grecilor antici, şi-l voi vedea pe Zeus care va 
slobozi deasupra pădurilor,  din două părţi ale universului,   
doi vulturi, iar cele două păsări se vor întîlni aici, deasupra 
stîncilor strălucitoare, Phadriade, pentru că aşa a fost dat să se 
întîmple.   Spre umbra norilor,  voi simţi nemuritoarea flacără 
în pieptu-mi... Voi  urca muntele Parnasului şi de acolo voi 
vedea minunatul templu al lui Apolllo, sanctuarul înălţat 
deasupra ruinelor templulului Geei, zeiţa Mamă a 
Pămîntuilui... Gîndesc: s-o mai tîrî oare printre ruinele 
zdrumicate de timp,  şarpele Python care să păzească 
amintirea acestui templu?...  Cine ştie. Se zvoneşte că 
strălucitorul fiu al lui Zeus a ucis şarpele cu săgeţile sale, şi a 
început a domni peste fastul locului ... Nu voi face  nici o 
interpretare asupra învingătorilor locurilor, şi nici  nu voi 
cerceta cauza luptei lor, ci doar voi şti că vremile s-au 
succedat printr-o forţă mitică creatoare şi izbăvitoare aici.

Vom fi lăsat în urmă apele, şi ne vom fi afundat în munţi, 
pădurile sunt proaspete şi misterioase, stîncile nu se văd din 
verdele proaspăt, goliciunea lor va apărea după jaful 
timpului.  Am aflat că la  Delphi se va adăposti cel mai faimos 
oracol al antichităţii, la nord de Corint, la poalele Parnasului, 
pe o terasă deasupra văii rîului Plistos, şi după ce voi intra în 
aşezămîntul sfînt, voi putea striga: aici e ombilicul!...  În 
templul strălucitorului Apollo, mă va întîmpina  un minunat 
omphalos de marmură , încadrat de  doi vulturi de aur, mă 
voi aşeza şi voi supraveghea mulţimile venite din toarte 
colţurile lumii. Neliniştiţi, curioşi, cei  care vor sosi vor  
întreba oracolul despre afaceri, căsărtorii, iubire, moarte şi 
războaie, destinul lor vor se dezvălui aici,  din învălurile 
cuvintelor  magice ale preotesei,  care te va pune pe gînduri, 
amintindu-ţi că, pînă la urmă tu eşti cel care trebuie să decizi, 
pentru că din volutele onomatopeelor  magice nu va fi 
inventat izvorul raţiunii, ci doar va izvodi credinţa că 
universul este stăpînit de forţe adînci, tainice, unde legea se 
face la voinţa divinităţii...  Da, zeul răspundea întrebătorului 
prin intermediul unei preotese, îmi şopteşte însoţitoarea,  o 
femeie simplă,  trecurtă de cincitzeci de ani, intra în transă şi 
rostea felurite cuvinte,  pe care le traducea un preot... Intrăm 
în ritual, pelerinii sunt supuşi purificării, căci mă apropii de 
fîntîna Castaliei, şi intru în apă, şi simt cum izvorul mă curăţă 
de păcat...  Iau apă în pumni şi stropesc capra albă supusă 
sacrificiului, pentru că aşa cere ritualul... Animalul tremură şi 
asta mă trimite spre starea de transă a Pythiei, mă alătur 
pelerinilor şi preoţilor, şi aştept  în linişte, în sanctuarul 
intrior. Am intart aici din curiozitate,  sau perntru că destinul 
meu e supus  unei necesare stătrei de aşteptare. Posibil, vine 
răspunsul, preotesei.  Dincolo de perdeaua de in,  Pythia, 
aşezată pe un scăunel de bronz,  mestecă arome şi foi de 
dafin, şi din pămîntul crăpat vin izuri de isterie, ea bea apă 
sfinţită şi perorează răspunsuri. Fiecare ia ce-şi doreşte, 
pentru că incifrarea şi echivocul  oferă un polimorfism 
sensual de răspunsuri,  care nu folosesc la nimic. Iertare, 
Apollo, ne-am adunat aici ca să sprijinim veşnicia şi să 
credem, cum altfel  ne-am fi războit cu timpul viclean,  ca să 
săpăm printre pietre şi să dezvăluim esenţa misterului 
apollinic, lumina. După trei mii de ani. Anaforeea: Nu trebuie 
uitat că profeţiile au un dublu siens, sau chiar mai multe, aşa 
că oracolul are întodeauna dreptate... Cîndva, poate voi fi 
asistat la jocurile delphice, voi fi ascultat muzica sacră, şi mă 
voi fi supus iniţierii, cînd ochii mei vor fi citit,  pe 
frontispiciul oracolului,  nemurioarea frază socratică: cunoate-
te pe tine însuţi! De ce socratică? Nu ştiu, aşa mi-a venit în 
minte, dar se pare că filosoful, înainte de a-şi bea cucuta,  
tebuie să fi fost,  măcar în vis, în faţa Pythiei, pentru a se 
împăca cu sine şi cu oamenii.  Va fi ştiind şi el că Apollo l-a 
ucis pe Phyton,  pentru ca pe ruinile palatului Geei să se 
înalţe palatul său. Desigur,  venise timpul istoric, Socrate, ca 
puterea oamenilor să treacă de la  mama pămîntului,  la 
părintele artelor, adică de la matriarhat la patriarhat, îmi 
suspină-n ureche Anaforeea.  Ştia despre sine,  Apollo,  că el  
este frumosul şi luminosul, şi că deţine taina adevărului 
despre viitor, că omul este fascinat de necunoscut,  de tainic, 
de misterul lucrurilor, şi că doreşte să afle ce-i oferă destinul. 
Apollo se descurcă, inventează oracolul, şi pe preotesele care 
delirează, oferind răspunsuri muritorilor. Sanctuarul se 
impune tot mai profund în viaţa religioasă a timpului. Printre 
pelerini, Anaforeea, îl zăresc pe Iason, în căutarea lînei de aur,  
pe Cressus, regele Lidiei, înaintea războiului cu perşii, pe 
Alexandru, sau chiar pe Nero... Ce mică-i lumnea concentartă 
într-o idee. Si pe tine Socrate, Pericle, Sofocle, Euripide, în 
alăturarea cu sfinxul.  Iat-o, cu capul dat pe spate, mestecînd 
frunzele de dafin, Pythia, în transă, continuă să dea 
răspusurile, dar ştiu numai eu,   că în trupu-i firav, pe 
undeva, se ascunde Apollo...

Grecii au dat patru din cele  şapte minuni ale antichităţii, 
mă înclin cu smerenie, o, dar cîte altele n-au fost date lumii de 
către acest popor harnic şi întreprinzător, pentru ca spiritul 
omenesc să triumfe întru libertate şi desăvîrşire. Ce truisme  
pot debita în euforia sensuală a Pythiei, şi eu simt cum îi iau 
locul pe trepiedul de aur, şi aiurez, asemenea acestei preotese 
bolînde. Înainte de a intra în sanctuar  m-am închinat lui 
Dyonisos, apoi l-am părăsit înduioşat de mulţiume Traversez 
aleile către vîrful colinei, stadionul, templul vituperat de 
soarele orbitor, după care  întru în forma semicirculară de 
piatră, aici,  sus,  vocile actorilor  se aud perfect, chiar dacă nu 

se văd prea bine, doar măştile monstruoase închipuie 
persoanjele ... Am urcat în arcul de cer care adăposteşte 
teatrul, şi-am delirat, dionis, teatru, stadium, trezoreria, 
templul Athenei Pronoia,  şi din crăpătura muntelui am 
simţit un iz de luceafăr senil, amestecat cu pucioasă. Între 
pietrele risipite  pe colină mă fascina succesiunea armonioasă 
a scărilor, arena plină de actori, şi galeria...  Eram mut de 
admiraţie: aici e  teatrul  gîndesc, şi trebuie să fie o invenţie a 
grecilor, o minune, cum altfel!... Publicul numeros stă aşezat 
pe perne şi covoraşe, în stînga zăresc nişte persoane ciudate 
înarmate cu ciomege,  Anaforeea se distrează pe seama 
mirării mele, şi-mi spune că uneori publicul impresionat de o 
piesă întra în rolul personajelor şi se revoltă, păcatul 
dezinhibărilor prime,  iar cei de acolo, din spatele scenei au 
datoria să liniştească spiriztele cu cîteva lovituri viguroase... 
Frumos, deci recii au inventat teatrul, iar romanii amfiteatrul, 
adică teatrul dublu, precum Colosseumul, desigur, precum  
Amfieatrul Flavian,  din Roma...

Sub acropolă, în teatrul lui Herod Atticus, am ascultat 
Mozart şi Liszt, dus dincolo de naiul lui Pan , către cîmpiile 
elisee, teatrul era viu, dar refăcut, şlefuit, iar dirijorul, un 
japonez cu părul negru corb, se pare, îşi făcea vînt cu pala lui 
Eol, şi cu o baghetă invizibilă dirija orchestra  ... Era spre 
noaptea lui septembrie, şi spectatorii aplaudau, oraşul spre 
golful Saronic vibra,  şi n-am zărit nici un ciomăgar să 
lovească mulţimea aceasta de turişti flămînzi de  snobie... 
Eram trist şi am coborît spre teatrul lui Dionysios, primul 
teatru de piatră din istorie, şi i-am zărit acolo pe Eschil, 
Sofocle, Euripide, Aristofan, şi , printre sileni, însuşi zeul, o, 
nici că se poate un loc mai potrivit... Pare marcat de 
importanţa lucrului bine făcut, adică opera... Povestea lui 
Dionis e fascinantă, şi pentru că spectatorii au plecat, eu 
ascult glasul şoptit al Anaforeei, aşezat pe scaunul de piatră. 
In faţă, printre ruine,  bufoni şi fiolosofi de piatră, se 
înduplecă a-l adula pe acest silen universal.  Pentru că de la el 
vine teatrul, mi se şopteşte, şi eu nu simt decît explozia din 
arena, spiritul, ca un vîrtej de foc,  care cuprinde mulţimea, o 
sexualitate în delir, doamne, cum e posibil, ce vanitate a 
simţurilor, şi  impulsul fertil către ieşirea în afară, adică 
explozia cuvintelor, a gesturilor,  şi a firii, adică afectul împins 
pînă la sexualitatea exacerbată, adică voluptatea formelor 

Despre lucrurile prime (17)
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fascinaţia lecturii

Cele mai multe dintre scrierile lui Aureliu Busuioc, în 
opinia noastră, se situează la interferenţa dintre real, fantezie şi 
umor. Originalitatea operei lui rezultă din întrepătrunderea 
acestor zone, preponderenţa uneia sau alteia definind acuitatea 
segmentului respectiv din întregul operei. Nemulţumit de 
exclusivismul unei părţi el se îndreaptă adesea prin misterul 
nesfârşit al intuiţiei întru desluşirea realităţii şi a ceea ce este 
dincolo de ea, spre ambiguitatea ei fascinantă în vederea 
relevării unui discurs totdeauna interesant prin şocul produs. 
Dialogul real –ireal e însăşi dilema dintre cele două lumi, la 
confluenţa cărora scriitorul decide irevocabil ce este efemer şi 
ce este permanent în derularea faptelor, întâmplărilor şi 
fenomenelor vieţii. Dar virtuozităţile remarcabile ale autorului 
rămân imaginaţia, ironia şi invenţia lingvistică.

Într-un captivant dialog pe care l-am realizat cu mulţi ani 
în urmă (intrat în volumul Oglinzile cetăţii, editat la Chişinău, 
1996), Aureliu Busuioc mărturiseşte, între altele, că în valul 
umorului se ascund lucruri grave, că îi place să intre sub 
tentaţia metaforei, simbolului, misterului şi fabulosului, nu-i 
repugnă atacarea problemelor de viaţă, uneori se simte 
disperat şi uluit în faţa minciunii oficiale şi a jafului legiferat, că 
nu va renunţa nicicând la ideea unirii neamului, „să ne vedem 
de ale noastre, dar un pic mai uniţi, poate uniţi de tot”. Poetul, 
prozatorul, dramaturgul, eseistul şi traducătorul basarabean 
are, fără îndoială, ştiinţa orchestrării scrisului într-o partitură 
care-i îngăduie etalarea unei diversităţi de genuri şi potenţarea 
trăirii unor profunde sentimente, el este când meditativ şi 
melancolic, ironic, maliţios şi ludic, când patetic, solemn şi 
violent-sarcastic. A scris peste zece volume de poezie, peste 
zece romane, apoi teatru, eseu, satiră, pamflet, parabolă, 
epigramă etc., încât opera sa poate fi plasată sub semnul 
inspiraţiei unui creator de amplă capacitate artistică. Dacă e să 
ne oprim puţin asupra poeziei lui Aureliu Busuioc vom 
observa cel puţin două trăsături esenţiale care apar în creaţia 
lirică: retorica interogativă şi sufletul ca paradox. Întrebările 
exprimă o nedumerire şi o îndoială, interogaţia nu este decât 
rareori exploratoare, nu este pasivă ci precumpănitor activă. 
Această retorică nu pare a fi atrasă de necunoscut ci de spaima 
de acest necunoscut, de aici oroarea de a umili fiinţa şi cugetul, 
de a înjosi sinele şi gândul. Apoi reticenţele poetului sunt 
maxime, ele nu cunosc limita atunci când subliniază sursa 
răului, golul din suflet,  taina condiţiei sufleteşti dovedindu-se 
derizorie când este scoasă din miracol, iar umanul, paradoxal, 
ia chipul acelui gol de suflet, al acelui vid în aşteptarea 
desăvârşirii. Şi tot câteva cuvinte despre scrierea epică. 
Romanele sale sunt pline de voluptatea istorisirii şi 
simptomatice ca valoare indicativă pentru reconstituirea 
imaginarului. Dramaticul şi divertismentul, delectarea estetică 
ataşată formelor moderne ale povestirii reprezintă un triumf al 
narativului, deşi acest discurs cade uneori într-un plan secund. 
Este evidentă capacitatea prozatorului de a genera importante 
structuri epice, această performanţă devenind însăşi raţiunea 
de a fi a textelor, după cum se observă şi grija de a schimba 
„timbrul”, de a adopta mai multe măşti în scopul obţinerii 
ţesăturii narative în care abundă stări, motive şi personaje 
tipice memorabile.

Am avut privilegiul să intru în posesia recentelor sale cărţi, 
un volum de poezie ce se cheamă Punct, o frumoasă antologie 
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care se despoaie şi se cadenţează cu ţapii, adică o noapte 
gîndită să prolifereze  beţia de viaţă,  şi voinţa de viaţă... 
Artistul din scenă,  se lasă cuprins de beţie, nu-ţi mai 
controlează actul deşănţărilor artistice, ci  se pierde pe sine, 
sărmanul, îngînă Anaforeea, care de fire e introvertă, 
meditativă, uşor melancolică.  O, nu ocoleşte rîsul şi veselia, 
dar se lasă influenţată de lumina formelor frumoase, 
dispreţuind senzualitatea şi violentarea naturii... Aş spune, 
fără să greşesc, că Anaforeea se află de cealaltă parte a firii, 
adică a lui Apollo, o simt închisă în formele propriei 
individulaităţi, retrasă,  neimplicată, spun, cu rezervă în a 
interpreta şi a recrea lucrurile. Ea trăieşte într-o lume a 
visului, şi a unei transcendenţe bizare, deşi iubeşte muzica,  
aflată sub semnul lui Dionysos. Vibrează la sensul muzicii şi 
dansului, dar îşi întoarce pudibondă şi vinovată privirea,  
cînd silenul bicopitat , în destrăbălarea mişcării artistice,  îşi  
exhibă organele genitale...  Eu spun că muzica emanată de 
aceşti destrăbălaţi dionisiaci, Anaforeea, şi are darul de a 
pătrunde la cele mai adînci niveluri ale firii noastre,  trezind 
în noi fiinţa creatoare.   E însăşi viaţa, Anaforeea, spun, fără 
muzica lui Dionysos, am degenera...  Îţi dă senzaţia de 
pretutindeni,  această fiinţă zămislită din sămînţa lui Zeus,  cu  
muritoarea Semele.

de autor, şi O sumă de cuvinte, incitante reflecţii unde 
ideile se scaldă pe seama unor jocuri de cuvinte, 
adevărate invenţii cu valoare lingvistică. Este de prisos 
să amintesc de suculenţa ironică întâlnită, de satira 
puternic condimentată cu un fel de viziune negatoare şi 
cu un grotesc introdus până şi în zona sublimului. 
Exemplele acestea de un comic irezistibil, sub vălul 
căruia tragicul, excesul imagistic şi retoric deopotrivă se 
simt la adăpost, ni-l amintesc pe Tudor Arghezi din 
tabletele sale usturătoare, apoi pe Minulescu şi 
Caragiale. Avem de a face cu variaţiuni ce reflectă mai 
puţin o concepţie, cât o intuiţie a sensibilului şi o 
abilitate extremă de dezvăluire a deşertului lăuntric 
tocmai prin exuberanţa formelor şi cuvintelor. 
Întorcându-mă la Punct, ar fi suficient să redau sumarul, 
atât de sugestiv şi ispititor, cu următoarele capitole: 
Aproape melancolic, Aproape gânditor, Aproape clasic, 
Aproape maliţios, Aproape epigramatic. Desigur, Aureliu 
Busuioc e „aproape” de câte ceva din toate acestea şi 
numai harul scriitorului adevărat este cel ce-i conferă 
valoarea limbajului poetic rafinat, încât se poate vorbi de 
o tendinţă spre total şi armonie, unde semnele poeziei 
moderne se întretaie cu nelipsitul umor dar şi cu puterea 
parabolei în revelarea adevărului cu caracter de 
generalitate prin analogie. Critica literară a remarcat 
faptul că proza şi dramaturgia sunt ale unui poet care 
valorifică cu predilecţie materialul de viaţă cu un spirit 
ascuţit de observaţie şi cu o acidă ironie. Reţinem însă şi 
tehnica ambiguităţii similară cu utopia absurdă atâta 
timp cât omul trăieşte într-o societate a timpului nu mai 
puţin absurd. Scriitorul surprinde tărâmul real şi dur pe 
care încearcă să-l proiecteze într-un ideal uman, dar 
această societate este doar literar-imaginară şi nu un 
paradis social-politic şi moral.

Aureliu Busuioc a rodit o operă durabilă, pentru 
aceasta a avut nevoie de o viaţă întreagă dedicată actului 
de creaţie, asemeni naturii generoase până la sacrificiu. 
Scrisul îi este precum cunoaşterea ca iniţiere în spaţiul 
labirintic de confruntare cu semne şi simboluri, tot atâtea 
şanse pentru aflarea tainelor ascunse. Aşa cum 
agricultorul vede în simbolul grâului un mesaj pentru 
transcenderea fiinţei, o identificare cu regenerarea 
vegetală, un ritual al justificării vieţii împlinite, tot aşa 
scriitorul nostru cuprinde cu „ochiul sufletului” 
fabuloasa privelişte a vieţii, îi percepe esenţa, o reţine 
prin simţul estetic şi îşi aşterne pe hârtie impresiile ca 
totalitate a elementelor derulate în lanţul contemplării 
lumii. Punem „punct” acestor simple opinii de lectură 
redând un sonet „sucit”, cum spune poetul, nu cu 
intenţia de a fi un fel de „epitaf”, tot după mărturisirea-i 
proprie, dimpotrivă...: „Sunt optimist din cap până-n 
picioare, / Sunt, dacă vreţi, un macrooptimist, / Cu 
orice carte-n mână eu strig „vist”, / Şi orice cartea-a 
mea-i câştigătoare. / N-am în vocabular cuvântul „trist” 
/ Pe fruntea mea nu vezi apus de soare, / Şi e o 
nesfârşită sărbătoare / Banala întâmplare că exist! / Sunt 
optimist celulă cu celulă, / Ba chiar şi la nivel molecular 
/ O, ca să guşti din plin asemeni har / Nici toată viaţa 
asta nu-i destulă. / Vreţi taina? Dar... să nu rămâneţi paf: 
/ Sonetu – acesta e un... epitaf!” (Sonet sucit).
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Cu-adevărat, timpul reflexiv - timpul cu loc lăuntric, 
cu nou şi bun început - dă lege şi leagă tocmai prin 
aceea că alege, e alegere; el e pârghia şi deopotrivă 
menghina cea cu un singur braţ, de care şi în care 
suntem şi ne simţim astfel: aleşi, ca-n extaza unei 
alergări, fiind-visând a fi deja primul, cu fiece pas. Dar, 
cu nobleţea celui din început ales - alegerea fiind 
reflexivitate, cu apel şi reper la „la început” -, subiectul 
comunică, el însuşi articulează, alege ca din neant 
cuvintele, cu ele creând şi dând înţeles, astfel din 
semenii săi face aleşii, şi cu smerită şi generoasă 
recunoaştere lor el făcându-(li-)se aldoilea, cel ce 
locuieşte clipa dintre două clipe succesive, cel ce discret 
şi totodată semnificativ se află între oricare dintre 
semenii săi, fiind „fiinţă-împreună”, chiar şi în întrecere, 
în competiţie.

Explicaţia vine de la sine: subiectul nu se află în 
competiţie doar cu „celălalt”, doar în timp succesiv, ci se 
află în competiţie şi cu sine însuşi, se află în timp 
reflexiv, astfel el nu doar riscă a fi „al doilea” 
(„celuilalt”), ci doreşte a fi „aldoilea” (sieşi), spre a se 
apropia indefinit de infinit, de a fi una cu infinitul, 
absolutul.

În timp reflexiv fiind, fiecare dintre noi îşi are locul 
lui, lăuntric, fanta prin care comunică cu „celălalt”. Miza 
onestei competiţii este de-a fi, pur şi simplu, de a 
deprinde gustul ontologic al cunoaşterii de sine, de a 
percepe începutul, de a te percepe pe tine însuţi. Însă 
prea adesea, şi în chip violent, sfârşitul este luat drept 
modul calificat şi indispensabil de a percepe începutul, 
de a percepe subiectul prin sacrificarea semenului, a 
distanţei-spaţiului până la „la început”; în acest caz 
subiectul arogându-şi monopolul timpului, menirea de a 
scrie-face (cum vrea el) istoria, de a avea dreptul de 
timp, de viaţă faţă de „celălalt”.

Desigur, se impune să fii cu atenţie sporită - cu 
propriul tău arbitru - în nelocul (piaţa de schimb) al 
competiţiei negustoreşti, în care afirmaţia neagă iar 
negaţia afirmă după o logică a schimbului pur şi simplu, 
spre a se realiza schimbul, ce se vrea entitate, la propriu 
productiv, făcător de mutanţi, de subiecţi-marfă: 
negustori.

Zeloşii aleşi care singuri se aleg - ca într-o alergare, 
ca ieşind de lângă timp, de lângă ei înşişi, ca fiind 
zămisliţi din chiar fuga de semenii lor, din ţara lor -, cei 
care cu fanatism, cu teroare au practicat şi practică 
excomunicarea, aceştia nu demonstrează decât aroganţa, 
suprema aroganţă ontologică: cum că ei îl cunosc pe 
Dumnezeu, l-au văzut, şi deci (pentru că încă n-au 
murit, ca Adam şi Eva la pomul oprit, cum aceştia au şi 
fost avertizaţi), iată că se văd pe ei a fi cei chemaţi să 
anunţe, să aducă la cunoştinţa lumii nu atât moartea, şi 
nici negarea lui Dumnezeu, ci negustoria cu El, însăşi 
negaţia pragmatică, recuperatoare a afirmaţiei din 
început, creatoare şi deopotrivă mântuitoare de nefiinţă.

Clar lucru: negustorii au „palpabile” indicii că sunt 
mântuiţi, încă de aici şi acum, cum că lor li se cuvine 
totul ca răsplată; ca şi cum, pe de o parte, ei ar fi (în 
chiar această trecere-întrecere) deja în odihnă, puşi 
deoparte - super-aleşii -, şi astfel se văd „parteneri” ai 
odihnei Creatorului, ai jocului-schimbului de dragul 
schimbului, gratuitului joc, „dincolo-sus”, dar şi, pe de 
altă parte, ei se văd mijlocitori ai schimbului-necesarului 
de aici, „dincolo-jos”. Desigur, preţul mântuirii 
negustorilor trebuie să-l plătească producătorii-
truditorii cu trupul şi cu sufletul, cei ce se află de ambele 
părţi ale schimbului de valori de întrebuinţare. Cu 
priviri şi apucături de corbi deasupra unui câmp de 
istovitoare luptă, ei, negustorii, îşi arogă această „agora” 
a globalizării, piaţa de schimb, cea care propriu-zis pe ei 
să-i sponsorizeze, să-i salte, să-i susţină dincolo-sus, în 
cer. Aici şi acum ei fiind, negustorii vor să demonstreze 
că deja sunt cei de „dincolo”, răsplătiţii, că li se cuvin 
toate sacrificiile.

Cu îndreptăţirea pe care şi-o arogă, negustorii se văd 
a fi unşi slujitori în noul templu al noii religii, unde, 
după formula veşniciei, manipulează timpul şi, după 
formula timpului, manipulează veşnicia, spre a obţine - 
din veşnicia prefăcută timp - bani, cât mai mulţi bani, 
expresia absolutului mijlocitor. Ei, negustorii, se 
dovedesc a fi cei ce iau sfârşitul drept modul propice de 
a percepe începutul, cu indiferenţă şi deopotrivă cu 
teribilă violenţă sacrificându-şi atât semenul-semenii, 
cât şi divinitatea. Slujitorii pieţei iau din slava lui 
Dumnezeu, dar şi din sudoarea - smerenie şi bună-
credinţă - a „celorlalţi” ai lor, nealeşii.

Însă cu-adevărat şi în purul adevăr laudă doar cel 
care sincer se uimeşte, care primeşte ca un crin aura 
uimirii. Altminteri ai de-a face cu un fals credincios, pus 
pe fraudă, prin orice mijloace, inclusiv prin barbară 
violenţă, teroare. Barbarul cu pretenţie de exemplară, 

absolută civilizaţie-religie caută să instituie o utopie, 
ceva ce nu poate fi loc interior - deci reflexiv - 
subiectului, precum patria, iar utopia numai prin 
violentă succesivitate, teribilă avalanşă de felul 
exploziei, poate fi impusă şi susţinută, ca şi cum ar fi un 
continuum reflexiv, ar fi fantă de veşnicie.

De când lumea şi omul, menirea violenţei e să 
menţină utopia, un spaţiu-continuum inexistent. Ceea ce 
în societate produce din sine schimbul în ordinea 
timpului - incalculabila corupţie şi deopotrivă inflaţie, 
devalorizare ontologică prin veroşii (din specia 
leviathanică a consumului fără limită, fără raţiune) 
negustori-politicieni -, pare a produce utopia în ordinea 
veşniciei (prin divinităţile reprezentând răul, incapabil 
de a crea, impotent ontologic). Oricum, despre 
proximitatea utopiei - a unui loc ce nu există - se 
exprimă mai la îndemână o limbă a sfârşitului, 
apocaliptică, iar nu a începutului. Apocalipsa e 
catastrofala limbă, cea mai năucitoare şi pustiitoare 
imagine, cea mai teribilă abstractizare şi ardere, golire 
de conţinut, de existent.

În profundă şi benefică ascultare îşi aude chemat 
numele numai cel ce se uimeşte sincer, cel smerit şi 
deopotrivă entuziast. Aflat în uimire sinceră, el are 
şansa să tindă la sinele mai adânc de sine. De văzut însă 
cum lauda-reclamă a negustoriei se spijină pe minciună, 
pe violenţă, pe ne-onestul ontos. Goale de conţinut (de 
conştiinţă), imaginile „se” văd dobândind realitate 
numai prin violenţă mediatică, repetiţie în avalanşă - 
aceeaşi imagine după imagine, iar şi iarăşi -, obscenitate, 
numai prin repugnantă camătă, înfulecare, insaţiabil 
demers la care în desfrâu se poate deda negustoria.

Negustoria nu are bun simţ, nu are bun gust, 
ontologic. Una din cele mai mari erori şi orori ale 
globalizării este punerea educaţiei, şi deci - direct sau 
indirect - a întregului sistem social, pe paradigma 
negustoriei. Cu alte cuvinte: omul să-şi propună prin 
copiii săi - cele mai la îndemână mărfuri, mai exact: 
subiecţi-mărfuri, negustori - să obţină profit, să-şi umfle 
succesul, posesia în timpul succesiv, strict competiţional. 
Dar, mai întâi, se uită că omul nu e născut spre a fi 
posesie, nici a părinţilor săi, apoi, că fiecare dintre noi e 
chemat să deprindă gustul ontologic de sine prin mereu-
îmbunătăţirea de sine, nefiind deci canibal, rămas la 
stadiul sălbăticiei, şi nici, prin definiţie, fiinţă ucigaş-
sinucigaşă, adică ideologică, teroristă, cu sine legiferând 
crima.

Să nu uităm: omul nu este doar voie - vrere şi avere -
, o „voce” ontologic poruncitoare în Univers. Nici nu 
este numai nevoie. El este nevoia de nevoie, nevoia de a 
avea nevoie, nevoia de sine: o „vocaţie”, el, omul, fiind 
împreună-lucrător la realizarea de sine. În general, 
această vocaţie de a fi om a omului o exprimă educaţia, 
strategia intimă a speciei de a-şi forma - nu doar prin 
porunci, determinism strict, ideologie - pruncii.

Omul nu se face pe bandă, el se naşte: atât din 
părinţi, societate, mediu, cât şi din sine - ca „din” întreg 
-, el singur fiind pentru el în stare să transforme - prin 
capacitatea, lui intrisecă, a uimirii - timpul succesiv, al 
succesului, în timp reflexiv, al valorii. Se dovedeşte 
absurd, chiar monstruos să apreciezi, percepi omul 
numai din perspectiva succesului, spre a fi ins cu 
valoare de schimb, de piaţă, deci din perspectiva 
timpului succesiv, a grăbirii spre sfârşitul evaluator-
judecător. În acest caz avem a face cu uimirea nesinceră 
- evident violentă, de felul invidiei şi mândriei 
devastatoare -, negustorească.

În sincera uimire - revelaţie, viziune - subiectul vede 
cu acei ochi, ai întregului, cu care el însuşi este văzut. 
Astfel, a percepe omul înseamnă de fapt a percepe 
începutul. Dintre muritorii conştienţi de acest fapt - al 
morţii -, cu promisiune maximă sunt asiguraţi doar cei 
ce sunt „ca nişte copii”, cei aflaţi în mereu şi bună 
creştere.

Însă în noul ev al evaluării, al perceperii începutului 
prin violenta grilă a sfârşitului, cu un loc şi deopotrivă 
rol tot mai important se trezesc a fi noii teoreticieni ai 
globalizării, cei ce definesc pentru noile condiţii nu 
numai „cunoaşterea-afirmaţia apofatică”, prin negaţie, 
ci şi „creaţia-afirmaţia apofatică”, prin negaţie. Mesajul 
lor se vrea destul de clar, frust: atât de mult rău a ieşit 
din binele pe care noi, oamenii, am vrut cu forţa să ni-l 
facem, încât trebuie să ieşim din noi înşine, să ne 
globalizăm. Cu marca unui metodic şi de succes pustiu, 
ca o explozie înaintând, globalizarea vorbeşte de 
„dincolo”-ul de aici şi acum, funcţionează prin 
„dincolo”-ul de schimb, al pieţei.

Transdisciplinaritatea - temă vie în zilele noastre - 
pare să ţină de domeniul propriu al negustoriei, terţul 
inclus însemnând şi teroarea inclusă, adică resemnarea 
şi lipsa de semnificaţie a omului. A se vedea cum în 
ţările care trec la democraţia negustorească părinţii, 
pensionarii şi deopotrivă intelectualii sunt pur şi simplu 
batjocoriţi, trataţi sub demnitatea cuvenită de mai tinerii 
negustori-profitori, de fiii-politicienii lor instalaţi la 
instituţia puterii ce se vrea istorică. Fără de uimire 
sinceră, deci fără de milă, negustorii-politicieni sunt 
decişi să facă absolută dreptate timpului, de a-l 

transforma în bani, până la ultima clipită, şi astfel ei 
confiscă „celorlalţi” - părinţilor lor, deveniţi simple 
părţi, pleavă la treieriş - dreptul la timp-viaţă, spre a se 
da pe ei înşişi, puternicii, drept noul şi absolutul 
început, cu imbatabilă autoritate.

Un astfel de violent comportament de la sine 
vorbeşte de un război civil - cu cinism i se spune 
„civilizator” -, un război „naţional”, adică împotriva 
propiei tale ţări şi a omenităţii şi umanităţii „din” om. 
Cei tineri (pentru care timpul e pur şi simplu eternitate) 
nu au nici un motiv - ca şi cum l-ar fi văzut ei pe 
Dumnezeu - să se vadă bătrâni, căci bătrâneţea, ca şi 
moartea, e mai degrabă afacerea „celorlalţi”. Fără de 
„coştiinţa” morţii - că eşti, ca şi „celălalt-ceilalţi”, 
muritor, că eşti con-muritor, mereu-muritor - nu poţi 
concepe în fiinţa ta întruparea, dubla natură definită 
chiar şi numai în ipostasul lui aldoilea. Aldoilea e cel ce se 
percepe, îşi poate pune, paidetic, mereu un nou şi bun 
început.

Dacă dreptatea-legea e ceea ce face ceva, atunci mila-
uimirea e ceea ce cu-adevărat creează, naşte persoane. În 
marea sa iubire Creatorul naşte - întrupează - însăşi 
dreptatea, dându-i chipul uimirii şi al milei. Voia divină 
cere milă, iar nu dreptate, nu victime. Istoria e plină de 
abominabile fapte, demonstrează că ideologia e legată - 
ca orice lege - de victime. Dreptatea fără de milă devine 
ideologie, iar ideologie divină nu există.

În democraţia exploziv globalistă devine stresantă 
ubicuitatea negustorului, „precum în cer aşa şi pe 
pământ” el fiind. Într-un fel, ca şi cum după ce a creat 
totul, după ce a săvârşit toate facerile, aflat în odihnă 
deci, Creatorul se află în jocul negustoriei, al a-facerilor, 
şi ca şi cum, prin competitorii săi de joc, de odihnă - 
negustorii -, El ar face din nou lumea, mai exact: ar 
mima-rememora crearea lumii, ar livra-o ei înseşi, 
făcând-o de sine conştientă, ca ea - prin cunoaştere-
existenţă, „a gândi şi a fi fiind una” - să-L slăvească. 
Cum se ştie, copiii învaţă prin imitarea în joc a 
părinţilor, a creatorilor lor, ei învaţă-deprind că aceştia 
le sunt autorii, autoritatea lor, de care adică trebuie să 
ţină seama, spre a deveni ei înşişi autori-autoritate.

Provenind din uimirea nesinceră, împreună 
cunoaştere şi violenţă - pseudo-existenţă -, iată că 
negustoria tocmai realizează creaţia, mai precis 
construcţia pe timp de cutremur: competiţia, acerba 
posesie. Şi tot ce „produce-creează” un afacerist doar 
prin schimbul de piaţă - maşini, vile, conturi grase, 
speculaţii, corupţie - devine pur şi simplu pentru el 
istorie, adevărata lui istorie (pe care el a scris-o, a făcut-
o), devine voinţa, legea (drept de timp şi de viaţă) pe 
care s-o impună „celorlalţi”. Inspiraţii negustori scriu de 
fapt cartea sfântă, unică, a noii religii. Geneza sau 
Facerea lumii se cheamă simplu: proprietatea.

Ei, negustorii, aleşii, se plasează în locul fără de loc, 
al neasemănării de lucru, unde se practică schimbul: pe 
piaţă. Un nod, conglomerat al plăcilor tectonice. Aici se 
aşază negustorii, inşi fără de ţară; aici se află piaţa de 
schimb, locul fără de lăuntric loc, uzurpator de ţară, de 
om-neam. Dacă piaţa e locul lăuntric al negustorilor, 
atunci ţara lor e globalizarea însăşi. Ei nu şi-au propus 
să facă ceva-altceva anume, să creeze-producă, ci să se ia 
pe ei, cu tot cu nume - cu cunoaşterea lor, ca tocmai 
fiind chemaţi -, şi să plece în lume, să ia deci din pomul 
cunoaşterii-muncii-creaţiei „celorlalţi”, „din” „ceilalţi”, 
cărora le zic semeni, asemenea, însă semeni-asemenea 
de schimb. Înregistrăm un comportament de cunoaştere 
negustoresc „gazos”, care nu cultivă gustul ontologic şi 
nici consistenta cunoaştere de sine. În acest caz insul 
învaţă să se despartă de ai lui - de părinţii pe care să-i 
despartă, să-i facă părţi potrivnice în el însuşi, ca astfel, 
fără de loc lăuntric, fără de ţară el fiind, aprig pe sine 
însuşi să se respingă, exploziv, ca un gaz, să exceleze 
competitiv.

Ca reper, la pomul cunoaşterii omul se defineşte 
fiinţa „de lângă” ea, fiinţare, iar apropiindu-se de pomul 
vieţii, el se defineşte drept fiinţă „din” ea, pur şi simplu 
fiinţă. Fascinant lucru cum prin percepţia, în tine însuţi, 
a începutului - fără a face apăsat apel la grila sfârşitului, 
a asemănării -, prin experienţă-cunoaştere, prin 
acceptarea „celuilalt”, iată că neasemănarea se face sieşi 
asemenea, şi astfel pentru tine - subiect - neasemănarea, 
însăşi nefiinţa, „este”. Fiecare persoană e unică.

Se întâmplă fenomenul: din neasemănare iei, (în) 
asemănare dai; sau: generoasă, neasemănarea se dă 
drept asemănare. Şi poate nu-ţi găseşti o mai potrivită 
oglindă decât întrebarea, neasemănarea ta proprie. Când 
iei din neasemănare, într-un fel (numai de tine, ca într-o 
complicitate a asumării, ştiut) te faci asemenea ţie însuţi, 
singur şi sigur îţi răspunzi, trăieşti momentul de graţie, 
de singularitate şi nu de singurătate. Generos şi nobil 
poate fi atât cel ce dă, cât şi cel care primeşte. Generos şi 
nobil, tocmai că te primeşti ca de la tine însuţi - „din” 
sine, de la sine fiind primul -, şi iată că te dai, te faci - 
„celorlalţi” - aldoilea. Şi totuşi, nimeni nu poate ignora şi 
reteza şansa cerească a negustorilor: să iasă din aroganţa 
lor, adică realmente să urce din agora egoimului 
pragmatic şi să deguste, să aleagă şi pentru „ceilalţi”, ei 
înşişi să producă, creeze.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
15. Logica negustoriei, a negaţiei 
care afirmă şi a afirmaţiei care 
neagă

Iunie 2010
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philosophia perennis

Istoricii şi cunoscătorii mitologiei greceşti 
consideră că nu există familie al cărei destin tragic să 
fi fost mai mult exploatat în artă şi literatură precum 
acela al Atrizilor. La origini se află rivalitatea 
politică şi sentimentală care a dus la o ură de 
neîmpăcat şi la răzbunări cumplite între cei doi fraţi 
Atreu şi Tieste. Despre Atreu au scris Pindar, 
Tucidide, Pausanias, pentru a nu aminti încă şi marii 
autori de tragedii antice greceşti. 

Într-o lume cum este a noastră, dominată de lipsa 
de măsură, de războaie, agresiuni, ideologii 
ucigătoare, de o ştiinţă prometeeană care a vrut să 
stăpînească secretele lumii şi o tehnologie deşănţată 
care a crezut că poate stăpîni natura, pentru a aminti 
cîteva din ideile lui Jean-Francois Mattéi, un critic 
înverşunat al lumii fără repere, este nevoie din cînd 
în cînd să revenim la marile teme ale mitologiei 
greceşti. În textele mitologice, cosmologice, etice sau 
politice cuplul de categorii cel mai fecund în cîmpul 
gîndirii greceşti este hubris-dike. Hubris este 
totdeauna menţionat primul pentru o împărţire 
egală între oameni şi zei şi desemnează violenţa, 
insolenţa, nedreptatea, lipsa de măsură pasională în 
cuvinte şi în acţiuni; Dike întrupează dreptatea. 
Mitul constituie matricea originală a reprezentării 
greceşti a lumii; aceleaşi subiecte care au hrănit 
tragedia aceleaşi au hrănit epopeea: războiul Troiei, 
întoarcerea eroilor greci, destinul Atrizilor, 
nefericirile lui Oedip.

Pornind de la aceste teme, Cristina-Maria 
Frumos care îşi conturează o frumoasă şi incitantă 
teză de doctorat (ATRIZII- Un mit antic în 
configuraţii moderne: Mircea Eliade, Eugene 
O'Neill, Jean-Paul Sartre) consideră că "ne situăm 
într-o etapă a istoriei marcate de o acută criză de 
comunicare a fiinţei, de căutare a identităţii şi de 
chestionare a existenţei, realitatea disipîndu-şi 
esenţa într-o multitudine de neo-isme sau post-isme, 
iar existenţa însăşi pare golită de povara misterului 
şi a interogaţiei. Însă trăirea în pură denotativitate e 
o iluzie, atîta timp cît fiecare dintre noi poartă în 
sine o mare parte a umanităţii pre-Istorice". 
Revenirea la mit ne poate primeni în spirit? 
Autoarea este convinsă că printr-o astfel de revenire 
putem regăsi "sentimentul uitat al aurorarului şi 
conştiinţa unor valori eterne". Miezul acestei teze, 
din perspectivă publicistică, capitolele despre teatrul 
antic şi despre scriitorii din veacul trecut, a apărut 
pe parcursul a mai bine de un an în paginile revistei 
"Cronica".

Stăpînind bine bogata bibliografie asupra mitului 
şi simbolului ( F. Buffiere, R. Caillois, G. Durand, M. 
Eliade, P. Ricoeur), Cristina-Maria Frumos scrie 
despre existenţa ideilor mistice în Orestia lui Eschil, 
despre Euripide, la care "utilizarea mitului nu 
recuperează însă şi tradiţia cu valorile ei", 
amploarea cunoştinţelor permiţîndu-i autoarei să 
afirme că va considera tragedia greacă drept "spaţiu 
al mitologizării, re-mitologizării şi de-mitologizării 
istoriei Atrizilor", care va permite dezvoltarea 
cîtorva mituri literare (Electra, Oreste, Ifigenia) la 
marii autori tragici greci şi la Seneca, la care 
autoarea este preocupată să identifice ideile şi 
temele care interferează cu orientările neostoice în 
teatrul şi filosofia sale. O face totdeauna dovedind 
că nu vrea să rămînă la suprafaţa 
lucrurilor/lecturilor, propunînd elementele unor noi 
lecturi, semn că textele nu sînt niciodată vechi, de 
vreme ce rezervă noi bucurii ale lecturii.

După ce a privit comparativ asupra mitului în 
teatrul antic, autoarea face un pas teoretic decisiv 
către o lume cronologic mai aproape de a noastră, 
din care tragismul individual şi colectiv nu a lipsit, 
nu a fost trăit cu mai puţină intensitate, deşi ţine să 
ne prevină că tradegia nu este în primul rînd o 
reflectare a realităţii! Recunoaşte, totodată, că 

tragicul şi-a găsit zona de reflectare atît în estetic, cît 
şi la nivelul vieţii trăite: "Existenţa tragicului e 
întotdeauna umană, socială, istorică, atîta timp cît în 
lume există suferinţă, eşec, boală, nenorocire". 
Cristina-Maria Frumos propune o lectură a piesei 
Iphigenia, a lui Eliade, în interdependenţă cu 
preferinţele autorului pentru mit, dar şi în contextul 
mai larg al ideii de sacrificiu creator (legenda 
Meşterului Manole) sau de sacrificiu în accepţiunea 
ideologiei legionare, piesa fiind scrisă în anul 1937.  
Pagini remarcabile sînt cele despre teatrul lui 
Eugene O'Neill şi piesa sa Din jale se întrupează 
Electra, apreciind că dramaturgul american "face din 
complex mai mult decît o problemă psihologică, în 

mod constant el preocupîndu-se de 
responsabilitatea umană", autoarea pledînd şi 
pentru depăşirea perspectivei strict psihanalitice. 
Ultimul autor analizat este Jean-Paul Sartre cu a sa 
piesă Muştele, în care filosoful şi scriitorul francez 
explorează polivalenţa mitului literar, din 
perspectiva autoarei piesa Muştele reprezentînd " o 
ilustrare a tezelor filosofiei existenţialiste prin 
intermediul protagonistului Oreste".

Întreaga construcţie elaborată de Cristina-Maria 
Frumos stă sub semnul echilibrului teoretic, al 
stăpînirii unei bibliografii care îmbină lucrări clasice 
cu noi cercetări, îndeosebi din literatura americană, 
totul turnat într-o elaborată formă literară, într-o 
scriitură elegantă, marcată de un bine stăpînit stil 
eseistic, semn al unei sensibilităţi artistice care poate 
sluji teoreticul, mai ales atunci cînd se discută 
despre tragic! În final, pornind de la personajele din 
mitul Atrizilor, lansează o triplă întrebare secolului 
al XXI-lea: va fi al Iphigeniei, fecioara destinată 
sacrifciului, al Electrei sortită să plîngă pentru o 
viaţă trăită inautentic, sau poate al lui Oreste 
datorită actualităţii unor trăsături şi concepţii ale 
acestuia? Pînă cînd vom afla răspunsul, avem 
certitudinea că umanitatea după mai bine de 25 de 
veacuri de la naşterea marii tragedii greceşti nu dă 
semne că vrea să iasă de sub tirania lui hubris, a 
iraţionalităţii, violenţei, impulsivităţii, a lipsei de 
măsură, că se mulţumeşte să trăiască  într-o stare tot 
mai străină sau indiferentă la profunzime şi la 
altitudine!  

Bogdan Mihai MANDACHE 

Iunie 2010

Mitul Atrizilor

William-Adophe Bouguereau "Remuşcările lui Oreste" (1862)

literatură universală
Carlos Vitale
Carlos Vitale s-a născut în anul 1953 
în Buenos Aires (Argentina). Este 
licenţiat în filologie hispanică şi 
italiană. A publicat Norme-
Învăţături (1981), Gînd despre 
realitate(1987), Înţelegeri tainice 
(Premiul de Poezie al oraşului 
Zaragoza, 1992), reunite în prezentul 
volum, şi Nepăsarea sinucigaşului 
(Premiul de Proză scurtă Villa de 
Chiva, 1987). A tradus din creaţia 
unor poeţi italieni şi catalani, între 
care : Dino Campana, Pietro 
Civitareale, Emilio Paolo Taormina, 
Eugenio Montale, Giuseppe 
Ungaretti, Sibilla Aleramo, Andrea 
Zanzotto, Ottaviano Giannangeli, 
Rita Baldassarri, Andrea Rompianesi, 
Giuseppe Napolitano, Josep-Ramon 
Bach şi Joan Brossa. A obţinut 
Premiul Ultimo Novecento (Pisa, 
Italia, 1986) pentru traducerea unei 
antologii a Cîntecelor orfice de Dino 
Campana. Locuieşte în Barcelona. 
    
 IMAGINI

Cine vorbeşte( în povestire)
    nu e cel care scrie ( în viaţă)
    şi cine scrie nu e cine este.

Roland Barthes
  
Pleoape
Visez cu pleoape
Ca să sporesc lumina visez cu pleoape
Visez
Tot de lumină se înalţă ziduri
Pleoape
Singur în noapte
Numai în noapte văd
Toată splendoarea vesteşte întreagă 
moartea
Pleoape
Teama de înţelegere este o măsură crudă

NOAPTE ŞI ZI

Adeseori mergeam pe bîjbîite,
      şi adeseori fără lumină;
      dar niciodată fără frică.

Cervantes (Don Quijote)
                  
UNITATE DE LOC

Nimic nu s-a schimbat

Numai locul

în care corpul meu se prăbuşeşte

PIAZZA DEI MIRACOLI

Dans
de năluci
în Piazza dei Miracoli

Muzică albă
pentru o noapte fantasmatică

ARS AMANDI

În zbor încordat
se înalţă
şi străluceşte

 ASEDII

Inima atentă
La pulsul nopţii
Ardea

Spaima inocenţei
la această oră

GIORNO DOPO GIORNO

Locul dorinţei
în memoria obscură
a altui timp

Zi după zi te vei scurge
z după zi

Dorinţa morţii
în apogeul dorinţei

VARIAŢII
              
Gîndesc adesea că sunt altul
   pînă ce durerea îmi zice
   că cine are aşa o cumplită suferinţă
   să fie altul ar fi imposibil

                                     Lope De Vega

INTEMPERIE

În realitate
sunt altul

Necunoscutul
care strigă
din hău

Cel care
abia mai menţine
o speranţă
străină

Pietate

Pietate
pentru cel care
nu-şi va putea schimba
chipul

Pietate ochilor tăi

Adeseori mă risipesc
pentru a mă reclădi

IANUARIE/IANUARIE

Lasă-mă să mor

Ca milostenia
să nu asculte
elogiile terorii

Eroziunea
materiei
ghidîndu-se
după o lege falsă

Fervoare a insomniei
care anihilează uitarea

Niciodată n-am minţit

Cine ştie dacă n-am creat altă versiune 
simultană

M-ai lăsat să mor

 
ÎNŢELEGERI TAINICE

           Totul e abis.

Charles Baudelaire
       

Să înălţăm cupa păcatelor noastre
spuse
pasiunea e secretă.
Venerabile cîntece aprind oraşe
cu trupuri obscene de zeiţe funerare
Ascunde-te în lumina
Care-ţi zdruncină umbra
Nu te lăsa biruit. 

FRÎNTURI

Fuge singurătatea.
   Adio, frumuseţe.

Jakobo Fijman

Traducere: Ştefania HĂNESCU
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arheologia spiritului

În toate civilizaţiile vechi, piatra este un simbol al 
permanenţei, al stabilităţii şi al durabilităţii; 
templele lumii antice, obiectele rituale, stelele 
funerare şi obeliscurile sînt din piatră. Templul nu 
era accesibil profanului, sau celui care schimba în 
profan tot ceea ce atingea. În Egiptul antic piatra 
primordială era suportul simbolic al întregii 
construcţii: "În fundaţii sînt aşezate simboluri 
precum echerul, nivela sau pietrele preţioase. Aceste 
simboluri nu sînt destinate văzului oamenilor, ci 
asigură stabilitatea spirituală a edificiului care se 
bizuie în întregime pe funcţii creatoare. Cum să nu 
evoci piatra sacră de la Heliopolis în formă 
triunghiulară, unde se aşeza pasărea Phoenix? 
Această piatră sacră era o rază de lumină 
corporizată şi, în modul acesta apărea etern 
oamenilor. Această piatră de fundaţie amintea 
deopotrivă prima dimineaţă a creaţiei şi simboliza 
raza de lumină pe care regele urca pînă la cer", scria 
cunoscutul egiptolog francez Christian Jacq.

În dialogul Republica, Platon recomanda 
ucenicilor în ale filosofiei să studieze muzica, 
astronomia, aritmetica, geometria, despre aceasta 
din urmă precizînd că "este ştiinţa a ceea-ce-veşnic-
este. Ea reprezintă, deci, preavrednic bărbat, un 
mijloc de a atrage sufletul spre adevăr şi de a pregăti 
inteligenţa filosofului să îndrepte în sus facultăţile 
pe care, în chip nepotrivit, le îndreptăm în jos". În 
mod tradiţional, acestor arte liberale care alcătuiau 
quadrivium li se adăugau alte trei: gramatica, 
retorica, dialectica (trivium). Cele şapte arte liberale 
au fost fundamentul întregului învăţămînt 
medieval, inclusiv al celui clerical. Secolul al XII-lea 
este cunoscut pentru marile enciclopedii scrise, dar 
şi pentru enciclopediile în piatră, una dintre acestea 
fiind Catedrala din Chartres, pe al cărei portal 
occidental sînt reprezentate cele şapte arte liberale. 
Texte vechi aparţinînd confreriei zidarilor 
medievali-manuscrisele Regius şi Cooke - enumeră 
ştiinţele şi artele care se vor regăsi şi în constituţiile 
gotice: gramatica, retorica, logica, aritmetica, 
geometria, muzica, astronomia.  În continuarea 

acestei enumerări se precizează: "Remarcaţi, vă rog, 
că toate ştiinţele sînt cuprinse în Geometrie; nici 
gramatica, nici logica, nici una din celelalte ştiinţe 
nu poate subzista fără Geometrie". Adevărata 

tradiţie a constructorilor medievali nu consideră 
geometria ca o disciplină printre altele, ci ca 
sistemul de referinţă fundamental de la care se fac 
toate demersurile intelectuale, morale şi spirituale.

Imensul şantier al catedralelor care a acoperit cu 
o mantie albă Europa apuseană începînd cu veacul 
al XI-lea a lăsat în urma sa construcţii monumentale 
– gloria goticului, dar în acelaşi timp ne apropie de 
lumea constructorilor medievali, o lume în care 
constructorul era un creator, acţiunea sa asupra 
materiei fiind însoţită de o iniţiere spirituală: între 
artă şi meserie, între lucrător şi artizan nu era nu era 
nici o deosebire; lojile medievale erau deopotrivă 
lucuri de muncă şi de reflecţie, şantierele 

monumentale dezvoltînd şi o învăţătură spirituală 
de o mare bogăţie, care face din mîna artizanului 
"egala şi rivala gîndirii" (Paul Valery).

Este bine ştiut că înălţarea catedralelor o datorăm 
conlucrării diverselor confrerii de meşteşugari, 
numai că informaţiile asupra acestor confrerii sînt 
extrem de puţine. Piatra este unul dintre materialele 
simbolice capitale ale companionajului; simbolismul 
pietrei în companionaj este dificil de definit, pentru 
că ritualurile tăietorilor în piatră nu au fost niciodată 
divulgate, dar şi pentru că un simbolism apropiat l-
au dezvoltat lojile masonice, ceea ce a incitat la 
asimilări facile, forţate şi hazardante. Piatra este 
fundament al relaţiei între om şi cer, este simbol al 
actului sacru fondator, semnificaţie pe care o 
regăsim în simbolistica pietrei brute sau a pietrei 
divine căzute din cer. Daniel Beresniak ne 
tălmăceşte într-un stil metaforic povestea pietrei din 
capul unghiului, despre care aminteşte Psalmul 
117,22: "Piatra pe care n-au băgat-o în seamă 
ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului". Celui 
care bate la poarta excelenţilor constructori i se cere 
o probă a calificării sale. Atunci, el prezintă cu 
umilinţă "opera" sa ofiţerilor gardieni. Această operă 
este o piatră tăiată, imagine a lui însuşi, proiecţie 
minerală a entităţii sale nevăzute, cucerită şi 
percepută în geometrie. Gardienii examinează 
această piatră, o întorc pe toate feţele, o judecă după 
normele cunoaşterii ai căror depozitari sînt şi apoi o 
aruncă. Piatra nu este conformă. Ea nu-şi are locul în 
edificiul în construcţie. Ea este de aruncat ca rebut. 
Cu capul plecat, ruşinat, autorul acestei pietre ratate 
nu opune decît tăcerea sarcasmelor dispreţuitoare şi 
criticilor emise cu emfază. El a perturbat reuniunea 
arhitecţilor.

Dar în momentul în care trebuie să părăsească 
şantierul este anunţată sosirea Maestrului Arhitect, 
autor al planului general al edificiului. Nu mai este 
vreme pentru a deschide poarta pentru a alunga 
intrusul, căci acesta ar putea să se întîlnească faţă în 
faţă cu Maestrul Arhitect. Acesta anunţă că edificiul 
este aproape gata şi întreabă dacă cheia de boltă a 
fost tăiată. Apoi, după un moment de tăcere 
stînjenitoare a adunării, maestrul anunţă că această 
piatră există şi îi îndeamnă pe lucrători să o caute. 
Toţi caută şi nu găsesc. Atunci, Maestrul Arhitect se 
îndreaptă către rebuturi, acolo unde încă nimeni nu 
căutase. El descoperă cheia de boltă în grămada de 
pietre aruncate. El o examinează şi o găseşte 
perfectă. Această piatră, spune el, este cea care va 
încheia în mod fericit edificiul. Cum a fost posibil ca 
ea să fie aruncată? Constructorii au pierdut din 
vedere sensul şi finalitatea muncii lor. Ei s-au 
instalat în obişnuinţele lor. Repetiţia gesturilor lor i-
a slăbit mental: ei au confundat scopul şi mijloacele, 
au uitat esenţialul, au instituit ca norme absolute 
normele relative ale fazelor tranzitorii.   

Maestrul Arhitect cere să-i fie prezentat autorul 

pietrei îndelung aşteptate. Gardienii îl aduc 
respectuos pe cel pe care îl condamnaseră. Maestrul 
Arhitect îl îmbrăţişează, îi înmînează ciocanul, semn 
al autorităţii, şi i se adresează: "Tu vei prezida faza 
cea mai delicată a construcţiei. Tu singur eşti 
calificat pentru a face aceasta, pentru că eşti autorul 
pietrei unice, cea a unghiului. Opera ta este cea prin 
care sfidarea pe care am lansat-o legilor gravitaţiei 
este victorioasă. Tu singur, aici, eşti demn de titlul 
pe care îl port. Cînd tu vei fi plasat piatra ta, tu vei 
concepe planul aunui alt edificiu, mai frumos, mai 
puternic şi mai încăpător decît acesta".

Lucrul asupra pietrei este dublat de un act 
mental, de o putere spirituală. Depăşind strictul 
cadru practic sau profesional, operaţiile de tăiere şi 
şlefuire a pietrei se sublimează, şi perfecta stăpînire 
a manualităţii conduce la o disciplină interioară; 
tăietorii în piatră au înscris ecoul Cuvîntului Pierdut 
în tăcerea seculară a pietrei pe care o ascultă cei 
predestinaţi. Este ceea ce spunea şi profetul Isaia: 
"Pus-am în Sion o piatră, o piatră de încercare, piatra 
din capul unghiului, de mare preţ, bine pusă în 
temelie; cel care se va bizui pe ea nu se va clătina! Şi 
voi face judecata dreptar şi dreptatea cumpănă".  

Interpretarea reală a pietrei unghiulare ca piatră 
a vîrfului era foarte cunoscută în Evul Mediu, iar o 
ilustraţie din Speculum Humanae Salvationis 
înfăţişează doi zidari,fiecare ţinînd în mînă cîte o 
mistrie, iar cu cealaltă mînă susţin o piatră pe care se 
pregătesc să o pună în vîrful unui edificiu. 
Simbolismul constructorilor medievali se sprijină pe 
tradiţia iudeo-creştină şi este legat de construirea 
Templului lui Solomon. Pentru companioni sau 
maeştrii zidari, piatra asupra căreia lucrează manual 
şi spiritual simbolizează atît "piatra unghiulară a 

Templului imaterial înălţat Filosofiei", cît şi 
"emblema sufletului aspirînd să se înalţe către sursa 
sa". În opinia lui Jean-Pierre Laurant, munca 
transformă piatra brută într-o formă elaborată, 
abstractă care asociază pătratul şi triunghiul 
echilateral: "Ca figură a stabilităţii perfecte în 
universul creat, pătratul se raportează la numărul 4 
al fiecăreia din laturile sale şi la multiplii săi, iar 
triunghiul la numărul 3 al activităţii creatoare; 
asocierea lor rezumă cele şapte zile ale creaţiei lumii 
şi consacră construcţia edificiului. Suprafaţa 
pătratului, 4x4=16, adăugată lui 10 al tetraktisului 
dă 26, adică suma literelor tetragramei divine în 
ebraică. Unitatea simbolizată de vîrful triunghiului 
este retrimisă din ceruri pe pămînt prin firul de 
plumb care marchează punctul central în jurul 
căruia se articulează planul universului creat".

Atît cît de mult putem coborî în timp constatăm 
venerarea pietrei. Piatra devine un simbol, imagine 
a pămîntului, reprezentat sub forma unui pătrat, 
care are ca valoare cifra patru; cerul, care este 
domul, cupola, bolta are ca ca simbol cifra trei. 
Pătratul se leagă de cerc pentru a arăta că totul 
aparţine Întregului. Ritualurile tăietorilor în piatră, 
fericită îmbinare a manualităţii şi spiritualităţii, 
descoperă valoarea iniţiatică absolută, transmisă cu 
rigoare. Piatra, înainte de a se integra în fastuoasele 
edificii gotice, închide în ea însăşi multe secrete şi 
bogăţii. Această rădăcină a umanităţii este puterea 
centrală, ea triumfă peste toate ca într-o operaţie 
alchimică. Fruct al uniunii cerului şi a pămîntului, 
piatra reprezintă viaţa şi sacrul, o realitate absolută 
care face să vibreze sanctuarele noastre cele mai 
hermetice.       

Piatra-interioritate şi 
materialitate   

Iunie 2010

Bogdan Mihai MANDACHE 

"În Evul Mediu, genul uman nu a gîndit nimic 
important care să nu fi fost scris în piatră", 

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris 
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De când există lumea, omenirea a crezut şi crede 
într-o fiinţă atotputernică şi veşnică, sfântă şi 
sublimă, pe care noi creştini o numim simplu 
Dumnezeu. Părerea lui Dawkins este cu totul alta, el 
susţinând că prin acesta se face o greşeală imensă, 
pentru că se venerează o fiinţă care după el nu ar 
exista. În plus, susţine mai departe Dawkins, nu 
deţinem nici un fel de argumente în favoarea 
existenţei de facto lui Dumnezeu. Pe de altă parte, 
tocmai existenţa lui Dumnezeu se pare că-l preocupă 
în cea mai mare măsură posibilă. Ba mai mult, 
Dawkins însuşi îşi asumă răspunderea de a nega 
prin simple afirmaţii gratuite, ceea ce generaţii de 
oameni au crezut cu străşnicie. Lumea şi viaţa nu s-
au dezvoltat din nimic, ci toate au avut loc un 
început, aşa cum ne destăinuie Biblia chiar în 
primele sale pagini. De fapt, tema creaţiei a fost des 
dezbădută atât în cercurile catolice, cât şi cele 
protestante, fiind o temă dragă în teologia actuală, 
este tema a însăşi originilor noastre. Înainte de a 
trece în revistă argumentele lui Dawkins şi de a 
pătrunde mai adânc în miezul acestei problematicii 
chinuitoare pentru Dawkins, aş dori să mai vin cu un 
citat dintr-o conferinţă de a lui, în care el afirma 
textual: ”Dacă nu am avea religia, ce am face fără 
capela lui King's College sau fără Capela Sixtină? Aş 
avea totuşi un răspuns de dat: şi artişti trebuie să 
mănânce! În plus, pe vremea când a fost construită Capela 
Sixtină fiind pictat tavanul, ştiţi prea bine, cine avea pe 
atunci banii necesari? Artişti ca Michelangelo trebuia 
să meargă acolo unde era patronul ... Nu vom şti 
niciodată, cum ar fi fost ”oratoriul evoluţionist” de 
Haydn sau ”o simfonie mezozoică” de Beethoven!” 
Eu cred că toţii omenii aceştia, dar şi alţii care au 
creat bunuri extraordinare, n-au fost mânaţii în viaţa 
lor de această constatare josnică: ”trebuie să 
mănânce!” Eu cred cu tărie că aceşti oameni aveau un 
crez mult mai profund în viaţa lor, şi în primul rând 
erau adevăraţi oameni ai credinţei. Ori tocmai acest 
merit deosebit nu vrea să-l recunoască Dawkins. 

Cu asemenea replici şi altele asemănătoare, 
Dawkins credea că a dat deja un răspuns mulţumitor 
şi satisfăcător la probleme cu adevărat existenţiale 
pentru fiecare om care gândeşte. Ultima sa carte 
Dezamăgirea lui Dumnezeu este mai degrabă un 
studiu punctual pe care Dawkins îl face cu un singur 
gând: să dovedească că Dumnezeu este într-adevăr o 
iluzie, El nu există şi nici nu poate exista în realitate. 
Pentru acest scop, Dawkins apelează la nenumăraţi 
autori de el bine aleşi şi la tot atâtea citate care sunt 
mai degrabă simple afirmaţii, toate puse în slujba 
unor tematici urmată cu tenacitate si dintre care cele 
mai importante sunt: creştinismul, Biblia, 
Dumnezeu, ateismul, probleme de etică, probleme 
de morală, teoria evoluţinistă şi darwinismul în sine 
însuşi, teoria creaţionistă, Biserica catolică, Biserica 
anglicană, etc. 

Dawkins începe Dezamăgirea lui Dumnezeu pe o 
notă puţin emoţionantă transportând totul în 
atmosfera apăsătoare a acelui 11 septembrie 2001. El 
merge şi mai departe luând exemple din viaţa 
înconjurătoare, din viaţa cotidiană, afirmând în mod 
retoric: ”Să închipuim o lume, în care nu există nici 
un fel de religie – nici un atentator sinucigaş, nici un 
11 septembrie, nici un atentat la staţia de metrou de 
la Londra, nici o cruciadă, nici o persecuţie, nuci o 
vrăjitoare, nici o împărţire a continentului indian, 
nici un război între israelieni şi palestinieni, nici o 
baie de sânge printre sârbi, croaţi sau musulmani, 
nici o persecuţie a evreilor, ca ucigaşi ai lui Isus 
Cristos, nici o moarte de onoare, nici oameni creduli 
care să scoată bani la tot pasul din buzunare. Să ne 
închipuim, că nici o distrugere a statuilor vechi nu a 
fost făcută cu sălbăticie de către talibani, nici o 
decapitare de către eretici, nici o încăierare printre 

 criminali ...” Acest lucru îl scrie Dawkins în Der 
Gotteswahn, pagina 12. 

Ori, ştim cu toţii, că lucrurile nu stau tocmai aşa, 
personajele respective au săvârşit crime abominabile 
ce cer să fie pedepesite. Sângele lor, întocmai ca 
sângele lui Abel care strigă mereu după Cain, fratele 
său şi ucigaşul său de altă dată (Gen 4,1-15). Prin 
acest citat luat din prefaţa cărţii sale recente, 
Dezamăgirea de Dumnezeu, Dawkins, de fapt, împinge 
până pe baricade pe toţi fundamentalişti provenind 
din toate religiile şi culturile fără nici o deosebire. În 
faţa scopului propus, nu este nici un motiv de 
reţinere, de calm sau de meditaţie! Cartea sa conţine 
mai bine de 500 de pagini, ea fiind săptămâni de 
rândul un adevărat bestseller atât în Marea Britanie, 
ţara sa de baştină, cât şi în Statele Unite sau în 
Canada, şi alte ţări unde se vorbeşte limba engleză. 

Acum treizeci de ani făcea adevărate furori un 
om de ştiinţă tânăr şi cu mari ambiţii de viitor, R. 
Dawkins, în cartea sa intitulată, Gene-le egoist, exact 
la fel, ca şi odinioară, un alt savant englez, C. Darwin 
(1809-1882), punea bazele teoriei sale evoluţioniste, 
prin cunoscuta sa carte intitulată On the origin of 
Spesies by Means of Natural Selection şi apărută pentru 
prima dată la Londra în anul 1859. Fiecare gene, 
susţine Dawkins, vrea prin natura sa să 
supravieţuiască, dar numai acele gene reuşesc acest 
lucru, care se află pe poziţiile cele mai bune. Puţin 
mai târziu, Dawkins începe disputele sale 
interminabile cu lumea religioasă. De data acesta îşi 
face apariţia pe piaţă o nouă carte, cu probleme şi 
ipoteze noi, intitulată în mod absolut provocator: 
Dezamăgirea de Dumnezeu! O dată cu această carte, 
apar şi primule conflicte programate dintre Dawkins, 
pe de o parte, şi Bisericile creştine, pe de altă parte. 
Curând, disputele sale acide şi despreţuitoare au 
depăşit spaţiul restrâns anglo-saxon alăturându-se 
noi oameni de ştiinţă, noi filozofi şi, bine înţeles, noi 
teologi. La probleme importante ca evoluţia speciilor 
sau selecţia lor naturală, lucrurile păreau cumva 
liniştite, însă spiritele s-au încins din nou, cu mai 
multă patimă şi cu mai multă virulenţă ca mai 
înainte, odată cu apariţia cărţii Dezamăgirea de 
Dumnezeu! Cartea respectivă ridică numeroase 
probleme delicate, complicate şi controversate, ce 
depăşeşte cu mult spaţiul unui simplu material 
informativ şi pe care Revista Româno-Americană l-a 
oferit cu multă generozitate publicându-mi acest 
material şi pentru care ţin să-i mulţumesc în mod cu 
totul special. 

Pe de altă parte, este un obiectiv al său, dar o 
provocare din partea ştiinţei să vină mereu cu 
clarificări la diferitelor probleme care au preocupat şi 
continuă să preocupe mintea omenească. Oamenii de 
ştiinţă, dar şi teologii zilelor noastre, depun tot mai 
multe eforturi pentru o conciliere între ştiinţă şi 
teologie, dar şi spre o armonizarea a acestora. Ştiinţa 
şi teologia nu se contrazic niciodată între ele, ele se 
completează în mod armonios. Teologia începe 
acolo, unde se opreşte ştiinţa, spunea odinioară 
Martin Luther King. De aceea, mi se pare o problemă 
de principiu, dar şi de onestitate profesională, să 
stabilim rolul şi importanţa fiecăruia în parte. Faptul 
de a împărţi aceşti căutători oneşti ai adevărului şi 
de a-i prezenta ca fiind ”retrograzi”, şi acesta pentru 
simplul motiv că nu sunt pe placul nostru, nu mi se 
pare în nici un caz ca fiind un argument valid pentru 
un subiect atât de important. În viziunea lui 
Dawkins, oameni de ştiinţă, cei la care se referă el 
sunt cu adevărat cei ”progresişti”. Acest lucru se 
datorează în primul rând faptului că sunt prieteni ai 
ideilor şi principilor lui. Ori, acest mod de a împărţi 
lumea între ”buni” şi ”răi” este contraproductiv, 
arogant şi dispreţuitor, pentru un om de ştiinţă, aşa 
cum pretinde Dawkins a fi. Pe de altă parte, tocmai 
acest lucru a reuşit să-l facă Dawkins. El nu are în 
vedere ”credinţa” ca o realitate fundamentală a 
omului, dimpotrivă el cade imediat în două mari 
extreme sau tabuuri: 

a) pune la îndoială din principiu existenţa lui 
Dumnezeu; 

b) demonstrează absenţa totală a lui 
Dumnezeu cu argumentele ştiinţelor naturii.

Este un lucru simplu, dacă un lucru nu există, 
atunci nici nu trebuie să ne legăm atât de mult de 
existenţa sa, ori Dawkins continuă să atace ceea ce a 
afirmat în prealabil. Dawkins găseşte imediat alte 
argumente afirmând ca de obicei şi fără nici un 
studiu prealabil: ”hipostaza lui Dumnezeu este o 
hipostază ştiinţifică asupra universului, care trebuie 
analizată cu acelaşi scepticism ca şi oricare alta.” 

Ajuns la acest punct, Dawkins vorbeşte despre o 
parabolă devenită de acum celebră, aceia a ”cănii de 
ceai”, despre care am făcut deja vorbire în paginile 
anterioare ale acestui studiu şi a cărei paternitate este 
atribuită filozofului englez Bernard Russell şi care a 
trăit între anii 1872-1970. În anul 1950 primeşte 
premiul Nobel pentru literatură, a fost în egală 
măsură şi matematician de renume dar şi un pacifist 
convins, iar în privinţa filozofiei a fost un ateu 
convins şi activ. În scrierile sale, în special ca ateu, 
Russell a avut opiniile sale proprii pe care Dawkins 
le-a exploatat la maximul ca argument pentru tot ce a 
scris. În materie de morală trece mai degrabă ca un 
edonist, iar în materie de religie, Russell se declară ca 
fiind agnostic şi ateu. El împărtăşea aceiaşi atitudine 
şi faţă de Dumnezeul creştin ca şi faţă de zei vechii ai 
Greciei antice. Poziţia sa de ateu convins este 
prezentată în celebrul articol cu valoare de manifest 
intitulat: Pentru ce nu sunt creştin?, apărut în anul 
1957, la Londra. De fapt, ipoteza de la care pleacă 
Russell, se bazează pe următorul princiupiu. Prabola 
respectivă este alcătuită dintr-un şir de citate 
provenind de la diferiţi autori şi care servesc drept 
argumentaţia doveditoare în favoarea tezelor lui 
Dawkins. El se străduieşte să-i citeze pe fiecare 
dintre aceşti autori, mai mult sau mai puţin 
cunoscuţi marelui public, unii meritând să fie citaţi 
pentru noutatea spuselor lor, însă cei mai mulţii 
dintre ei repetând lucruri, deja afirmate de alţii în 
prealabil şi care obişnuit trezeau ilaritate printre 
cititori săi. Alţi, pur şi simplu, prezentau cuvinte fără 
sens, majoritatea acestora provenind din mediul 
anglo-saxon. Aş aduce în acest caz doar un simplu 
exemplu, care zugrăveşte întocmai acest aspect 
inedit: ”Eu cred tot atât de puţin în Dumnezeu, cum 
cred şi în scufiţa roşie”, exclama satisfăcut C. 
Darrow, un avocat nord-american. Mulţi oameni 
habotnici şi fără nici un fel de scrupule vorbesc astfel 
ca şi cum ar fi misiunea scepticilor să conteste 
veracitatea dogmelor de credinţă şi nu aceia a 
dogmaticienilor să şi le dovedească. Aceasta este 
evident o mare greşeală a lui Dawkins! Dacă m-aş 
exprima ironic, afirma Dawkins, atunci ”cana de 
ceai”, fabricată din porţelan, s-ar putea învârti pe o 
orbită eliptică în jurul soarelui. Această teză nu ar 
putea fi contrazisă de nimeni, pentru că respectiva 
”cană de ceai” ar fi aşa de mică, încât n-ar putea fi 
văzută chiar şi cu cele mai puternice telescoape … 
Cana de ceai pentru cei, la care face aluzie parabola 
lui B. Russell, înlocuieşte o mulţime de lucruri 
practice ale căror existenţă se poate picta, dar nici 
într-un caz nu se poate contesta, aşa cum se vede în 
Der Gotteswahn, pagina 74-75. Cana cu ceai ar putea 
în acest caz să se refere chiar la Dumnezeu însuşi, 
continuă Dawkins. Un lucru absolut banal îl 
substituie pe însuşi Dumnezeu, creatorul a toate! 
Oare să fie acest lucru chiar posibil? 

Un alt nume cu multă autoritate în câmpul 
ştiinţelor exacte a fost acela a lui Albert Einstein 
(1879-1955), premiul Nobel în anul 1921, fizician şi 
matematician de origine germană, mort însă în 
Statele Unite ale Americii. Împreună cu el sunt citaţi 
în mod voit mulţi oameni de ştiinţă pentru simplul 
motiv că sunt declaraţi atei şi pentru că, din această 
poziţie, au adus o contribuţie esenţială la 
promovarea ştiinţei. Astfel, Einstein însuşi este 
prezentat cu un citat care este de-a dreptul 
discutabil: ”El a fost un om necredincios şi adânc 
nereligios”, vezi, în continuare, la pagina 21. Acest 
citat era o oglindă a unei realităţi mult mai profunde: 
”Eu sunt un necredincios adânc religios, continuă 
Einstein. Aceasta este oarecum noua artă de a face 
religie!” Deşi era evreu, adică crescut şi educat după 
tradiţia evreiască, deci ca un evreu practicant, 
Einstein, nu credea deloc în toate aspectele religioase 
ale iudaismului curent, ci se considera pe sine însuşi 
doar un evreu din punct de vedere etic, nicidecum 
religios. Iată ce scria el în anul 1954, aşa cum reiese 
dintr-o scrisoare a sa: ”Eu nu cred într-un Dumnezeu 
personal, dar nici nu l-am negat niciodată, 
dimpotrivă, mi-am exprimat întotdeauna cu claritate 
convingerile mele. Dacă ceva în mine poate fi numit 
religios, este admiraţia mea pentru structura lumii 
pe care ştiinţa a putut până acum s-o reveleze!” Ne 
surprinde, de asemenea, încă un citat din Einstein, 
care dovedeşte deschiderea sa extraordinară şi spre 
alte instituţii ale statului modern: ”Singură Biserica a 
rămas în picioare pentru a bloca strada lui Hitler în 
vederea suprimării adevărului. Eu nu am avut nici 
un interes deosebit pentru Biserică, dar am faţă de 
dânsa afect şi admiraţie, pentru că Biserica a avut 

De ce nu există Dumnezeu? 
 Cartea «Dezamăgirea de Dumnezeu» (II) 

”Eu sunt un adversar al religiei.
Ea ne învaţă că pentru a fi fericiţi,

 nu trebuie să înţelegem această lume!”
Richard Dawkins

Vladimir PETERCĂ 
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singură curajul şi încăpăţinarea de-a apăra adevărul 
intelectual şi libertatea morală. Trebuie să 
mărturisesc că ceea ce eu dispreţuiam odată, acum îi 
aduc laude în mod necondiţionat!” Declaraţia a fost 
făcută de Einstein şi publicată de ziarul Time 
Magazine, din: 23.12.1940; pag. 40. În această din 
urmă frază, Einstein pune punctul pe ”i”. El a rămas 
credincios religiei sale recunoscându-i meritele, dar 
şi înfrângerile sale; era un om adânc pătruns de 
simţul realităţii, aşa încât Episcopul Romano-Catolic 
de Kansas City spunea despre Einstein: ”Este trist, 
când un om de atât prestigiu de care s-a bucurat 
până acum, un bărbat, care descinde din familia 
Vechiului Testament şi din învăţătura sa, neagă 
marea tradiţie a acestei familii!” Cu alte cuvinte, 
demnitatea şi atitudinea lui Einstein este mai mult 
decât exagerată iar Dawkins manipulează pur şi 
simplu acest fapt. De aceia, poziţia lui Dawkins este 
cel puţin îndoielnică din punct de vedere ştiinţific, ca 
să nu mai amintim şi de urmările pe care acest 
demers le-ar putea avea pe durată mai lungă. 

Dacă luăm însă în consideraţie poziţia Bibliei în 
acest domeniu, atunci lucrurile se schimbă radical. 
Poziţia Bibliei, adică Vechiul şi Noul Testament 
împreună, nu lasă nici un spaţiu gândirii liberale sau 
agnostice, aşa cum şi-o doreşte neîngrădită Dawkins. 
Pe de altă parte, Biblia nu are pretenţia de a fi o carte 
de biologie sau de ştiinţele naturale moderne. Biblia 
este înainte de toate o carte prin care ne vorbeşte 
Dumnezeu însuşi, despre El însuşi şi despre faptele 
sale minunate săvârşite în decursul istoriei în 
favoarea omului şi care au culminat cu naşterea lui 
Isus din Nazaret, adică cu moartea şi învierea sa. 
Biblia este înainte de toate o carte de religie, nu o 
enciclopedie care este întotdeauna pregătită cu 
răspunsurile scontate. În plus, Biblia ne transmite un 
grad de cultură care corespunde generaţiilor 
prezente, ci acela care corespunde doar popoarelor 
care au trăit pe acele vremuri îndepărtate în Orient, 
care au cunoscut viţa şi motivaţiile ei în tot ce are ea 
mai tainic, adică relaţia omului cu Creatorul şi 
Stăpânul a toate. După această consideraţie deosebit 
de importantă asupra Bibliei, revenim la faimoasa 
cartea a lui Dawkins, Dezamăgirea lui Dumnezeu, care 
se împarte după cum urmează: 

1) un necredincios adânc religios; 
2) ipoteza despre Dumnezeu; 
3) argumente pentru existenţa lui 

Dumnezeu; 
4) pentru ce este aproape cu siguranţă, că 

nu există Dumnezeu?
5) rădăcinile credinţei; 
6) rădăcinile moralei: de ce suntem noi 

buni? 
7) cartea ”bună” şi spiritul etic al vremii în 

continuă mişcare; 
8) de ce este aşa de rău cu religia? De ce 

există atât ostilitate? 
9) copilărie, maltratarea copiilor şi cum se 

scapă de religie? 
10) o lacună necesară? 

Faptul cum au fost selecţionate acest capitole, 
vorbeşte de la sine. Eu mă voi opri asupra capitolului 
şapte, dedicat Bibliei, despre care s-au făcut mai 
multe afirmaţii după tehnica cunoscută deja. Acest 
capitol este prevăzut cu un citat deosebit de 
provocator şi provenind de la Sean O'Casy, care 
afirmă fără a mai discuta: ”Politica a masacrat mii de 
oamenii, religia însă zeci de mii!” Plecând de la un 
asemenea principiu, pe cât de ieftin, pe atât de 
jicnitor, Dawkins şi-a pierdut singur toată 
credibilitatea, străduindu-se pe ori ce cale, cum o şi 
face în întreaga sa carte, Dezamăgirea de Dumnezeu, să 
scoată în relief numai părţile negative ale textului 
biblic şi pe care, apoi, să le exagerează la maximul 
posibil. Astfel, Dawkins afirmă despre Biblie, că ea 
conţine două feluri de izvoare, unul de natură etică 
şi celălalt format din maxime de viaţă, cum ar fi, cele 
Zece Porunci sau modele ale unor figuri biblice. 
Dacă ar fi respectate, aşa cum o face Dawkins, cu 
mult zel toate aceste exemple biblice, atunci ambele 
căi conduc la un adevărat blocaj etic, pe care orice 
om civilizat, fie el religios, fie nu, îl caracterizează ca 
fiind contradictoriu prin însăşi natura lucrurilor. 
Dawkins afirmă despre Biblie şi alte lucruri de-a 
dreptul fără rost caracterizând-o că este pur şi 
simplu o carte, ”de-a dreptul grotescă şi haotică!” 
Autorul foloseşte astfel de atribute de doi bani la 
adresa Bibliei, care n-ar trebui împroşcată cu astfel 
de cuvinte. Biblia îşi păstrează mereu prospeţimea, 
frumuseţea, dar mai ales actualitatea sa! Vezi Der 

Gotteswahn, pagina 327. Folosind la adresa Bibliei 
astfel de atribute ieftine şi fără noimă, se înţelege că 
ea îşi pierde orice autoritate. În plus, atunci când o 
carte de calitatea literară şi autoritativă, cum este 
Biblia, este etichetată cu astfel de epitete ieftene, 
încetează orice bunăvoinţă de a discuta şi analiza 
teme religioase şi importante. Reaua credinţă a lui 
Dawkins reiese chiar din propria argumentaţie. 

Spre exemplu, în spaţiul acordat Vechiului 
Testament, de altfel, destul de consistent ce se 
întinde de la pagina 328 până la pagina 346, Dawkins 
aduce în discuţie nu mai puţin de nouă exemple 
vetero-testamentare, toate fiind selectate, analizate şi 
etichetate în perspectivă total negativistă şi 
agnostică. Toate aceste exemple sunt luate din prima 
parte a Bibliei, când poporul evreu era încă un popor 
nomad ducând o viaţă religioasă mai degrabă 
simplă, căci marele momente ale revelaţiei divine nu 
le fuseseră făcute evreilor decât în parte. În plus, 
Israelul a avut nevoie de sute şi sute de ani, până 
când şi-a purificat viaţa de tot balastul omenesc. 
Chiar şi atunci, acest popor a fost mereu capabil şi de 
fapte bune şi de rele. Situaţia se prezintă astfel, 
pentru că omul a fost înzestrat încă de la început cu 
ceea ce noi numim actul libertăţii. Dawkins selectează 
următoarele exemple pe care le comentează în felul 
său cunoscut: 

1) cazul lui Noe şi potopul (Gen 6,5-9,17); 
2) cazul lui Lot şi a soţiei sale (Gen 19,1-29); 
3) crima oamenilor din Ghibeea (Jud 19,11-

30); 
4) patriarhul Abraham şi soţia sa, Sara, în 

Egipt (Gen 12,10-20); 
5) istoria viţelului de aur (Ex 32,1-10); 
6) femeile moabite, care atrag pe evrei la 

cultul lui Baal (Num 25,1-17);
7) exemplul celor Zece Porunci şi a tablelor 

sfărâmate (Ex 34,1-5a);
8) pilda lui Iosue (Ios 6,21); 
9) exemplul evreilor care cuceresc oraşe 

(Deut 20,16-20).
Lipsesc din toate aceste citate biblice orice aluzie 

la marea mişcarea biblică cunoscută sub numele de 
profetism, mişcare care constituie unul din pilonii 
importanţi ai Bibliei, precum şi la ideile înaintate ale 
acestor mari personalităţi, la moralitatea pe care o 
predicau aceşti profeţii dar, mai ales, la credinţa în 
Dumnezeul, Cel unic şi adevărat. De asemenea, 
lipseşte ori ce trimitere şi la a treia parte a Bibliei, 
care, de asemenea, conţine cărţi importante numite 
scrieri şi care sunt la fel de inspirate ca şi celălalte 
cărţi biblice. Într-un cuvânt, Biblia ne vorbeşte ea 
însăşi când este lăsată să se adreseze omului prin 
textul biblic, aşa cum ne mărturiseşte aşa de frumos 
autorul scrisorii către evreii: 

”După ce în trecut a vorbit părinţilor noştri prin 
profeţi 

în multe rânduri şi în multe moduri, Dumnezeu, 
în aceste zile de pe urmă, ne-a vorbit prin Fiul său!” 

(Evr 1,1-2). 
Era normal ca în faza de început, poporul israelit 

să dea dovadă de anumite inconsecvenţe, de abateri 
de la credinţa care le era propusă, căci numai 
infidelitatea faţă de legea lui Dumnezeu, face ca 
faptele de jertfă şi de eroism să fie cântărite la justa 
lor valoare. Aşa a fost atunci, aşa este şi astăzi! Biblia 
este o ofertă de viaţă care se adresează tuturor 
oamenilor de bună credinţă, în toate timpurile, în 
toate locurile, pe care oamenii o trăiesc din plic şi în 
toată libertatea. A nega Bibliei aceste adevăruri 
fundamentale, înseamnă a-i tăgădui ceea ce ea are 
mai de preţ, textele de credinţă şi de morală. Biblia 
este, pentru cel care o citeşte cu respect, o carte care 
îşi păstrează întotdeauna demnitatea şi actualitatea 
sa. Să ne amintim aici de un citat luat din profetul 
Oseea, care explică în mare parte cele expuse de noi 
mai înainte: 

”Când Israel era un copil, eu iubeam şi din 
Egipt am chemat pe fiul meu. Cu cât eu îl chema, 
au atât el fugea dinaintea mea jertfind Baalilor 
aducând tămâieri chipurilor idoleşti!” (11,1-2)

Cât priveşte Noul Testament părerile lui Dawkins 
sunt oarecum mai nuanţate, dar mai este încă mult 
drum de parcurs până ce Dawkins recunoaşte în 
persoana lui Isus din Nazaret pe Fiul lui Dumnezeu 
iar religia predicată de El, o religie a iertării şi iubirii. 
Aş voi să aduc un citat semnificativ luat la 
întâmplare din multele altele: ”noi nu ne raportăm la 
Sfânta Scriptură şi nici nu trebuie să ne raportăm 
vreodată, dar trebuie să fie onorat Isus ca exemplu 
exact pentru aceste teze!” Totuşi Dawkins vine cu 

două exemple de bază luate din Noul Testament, cel 
al familiei şi cel al problemei ispăşirii păcatului 
original. Dawkins ţine să afirme textual, oarecum 
contrariat, despre problematica ispăşirii pentru 
păcat: ”Eu am denumit ispăşirea, doctrină de bază a 
creştinismului, ca fiind răutăcioasă, masochistă şi 
dezgustătoare … Dacă Dumnezeu vrea să ne ierte 
păcatele, pentru ce nu ni le iartă pur şi simplu, fără 
să fie nevoie de tortură şi condamnare la moarte!” 
Asemenea luări de poziţie tranşante, în puncte atât 
de delicate, conduc mai degrabă sau mai târziu la un 
blocaj total în materie de teologie prin negarea unor 
realităţi care scapă cercetării amănunţite din partea 
noastră. Dincolo de puterea omului de percepţie, 
începe misterul! Astfel se întâmplă şi în domeniul 
ştiinţei şi tot astfel se întâmplă şi în cel al teologiei! 
Datoria noastră a fost şi este, să cercetăm şi să ne 
rugăm cu mult curaj mai departe! Religiozitatea 
oamenilor nu se bazează numai pe faptele şi 
cuvintele lor, ci se bazează înainte de toate pe faptele 
minunate săvânşite de-a lungul istoriei şi pe 
revelaţia lui Dumnezeu făcută omului prin 
intermediul istoriei, adică a faptelor menţionate mai 
sus. Într-un cuvânt, Dumnezeu este acela care vine 
către noi, iar noi, oamenii, răspundem la chemarea 
lui Dunezeu prin faptul că ne îndreptăm paşii numai 
către Dumnezeu, după cuvintele Sfântului Augustin: 
”m-ai creat pentru tine, Doamne, şi neliniştit este 
sufletul nostru până când nu se va odihni în tine!” 

Din păcate noi, oameni, ne-am construit fiecare 
drumuri proprii, mai largi sau mai strâmte, pe care 
apoi să mergem în întâmpinarea lui Dumnezeu. Eu 
cred că înainte de toate, ar trebui să ne punem 
întrebarea existenţială: cine este în realitate acest 
Dumnezeu? Ce a făcut El pentru om, deci pentru 
om? Ce-i datorăm Lui în calitate noastră de oameni, 
de fiinţe create? 

Mi se par profetice cuvintele cu care Dawkins 
încheie cartea Dezamăgirea de Dumnezeu, ar fi putut 
sta la începutul cărţii iar atunci multe din problemele 
care l-au frământat pe parcursul cărţii, şi-ar fi găsit o 
rezolvare firească: ”Răspunsul cu adevărat nici eu 
nu-l ştiu, totuşi îl găsesc palpitant, când trăieşti într-
un timp în care omenirea a ajuns la limitele 
capacităţii ei de înţelegere. Ceea ce poate este şi mai 
bine: descoperim în sfârşit că nu există nici un 
hotar!” Cartea este greoaie şi pentru tematica 
abordată şi se citeşte doar anevoie, în plus abundă în 
numeroase citate, cele mai multe necunoscute pentru 
omul de rând. Am putea chiar afirma, că Dawkins îşi 
demonstrează tezele sale hazardante cu ajutorul altor 
citate, care scoase din contextul lor, se referă la cu 
totul altceva. Dawkins însuşi se proclamă nu numai 
o dată că nici nu crede în Dumnezeu. El este un ateu 
convins şi militant, el nu face din acesta nici secret. 
Mânat de o curiozitate şi o intuiţie morbidă, face din 
aceasta un titlu pe care îl repetă cu obstinaţie, ori de 
câte ori i se oferă prilejul, că el un ateu şi un agnostic. 
Citatul luat din cartea sa, Dezamăgirea de Dumnezeu, 
ne confirmă acest punct de vedere absolut singular: 
”Credinţa într-o putere supranaturală nu poate fi 
nicidecum fundamentul pentru cunoaşterea lumii 
sau o explicaţie pentru originea ei. Noi nu avem 
nevoie de nici o religie, pentru ca să întâlnim cu 
respect universul şi viaţa!” Cu alte cuvinte, 
Dumnezeu este eliminat, El este declarat mort pur şi 
simplu din toate calculele sale! Oare o fi chiar aşa?! 
Noi tocmai de aceea avem atâta nevoie de religie şi 
teologie, pentru a putea pătrunde cât mai adânc în 
tainele vieţii şi ale morţii. Cred de aceia că întreaga 
problematică a cărţii Dezamăgirea lui Dumnezeu ar 
trebui fundamental regândită şi refăcută. Să ne 
amintim aici de mărturia dată de Iob în finalul cărţii 
cu acelaşi nume. Avea, într-adevăr, atât dreptate: 

”Eu am fost acela care acopeream planurile 
tale prin cuvinte fără sens. De asemenea, eu am 
vorbit fără să înţeleg despre lucruri prea 
minunate pentru mine şi pe care nu le 
înţelegeam!” (Iob 42,3) 

În aceste cuvinte simple luate din cartea lui Iob se 
ascunde un mare adevăr de viaţă! Se ştie doar, că 
religia eliberează ştiinţa de idolatrie, ori tocmai de 
această capcană imprevizibilă ar trebui să stăm 
deoparte. Este dificil şi halucinant gândul că trăim 
într-o lume bazată numai pe ipoteze! Este lumea, în 
care trăim, oare aşa? Ipotezele le-am creat noi, de 
aceea ni se pare lumea şi viaţa sunt fără sens şi fără 
nici o ieşire. Este bine ca tocmai în asemenea 
momente să medităm la cuvintele lui cartea lui Iob. 
Singur Dumnezeu este acela care oferă sens la toate! 
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bastioane ale celtităţii dispar, unul câte unul. Bretania 
este alipită la regatul Franţei, Ţara Galilor este cucerită de 
englezi, la fel ca şi Irlanda. În 1707, Scoţia se uneşte cu 
Anglia, formând regatul Unit al Marii Britanii. Astăzi, 
urmaşii celţilor formează câteva insule, majoritatea pe 
cale de dispariţie. Irlanda este singurul stat celtic 
independent. Patru limbi celtice mai sunt vorbite azi în 
Europa: irlandeza, gaelica scoţiană, galeza (Welsh) şi 
bretona (singura limbă celtică de pe continent).

Celţii au avut un rol important în introducerea vieţii 
urbane în Europa. Dacă în zona mediteraneană a 
Europei, grecii şi romanii au construit numeroase oraşe, 
în schimb, în Europa centrală, aşezările fortificate celtice 
au rămas, până la cucerirea romană, singurele aşezări de 
tip urban. Trebuie reţinut faptul că celţii nu au constituit 
niciodată un singur popor, sau un singur stat. Lumea 
celtică a fost una fragmentată, celţii fiind împărţiţi în 
multe triburi, fiecare cu propriul conducător. Acest fapt 
se reflectă şi în cultura celţilor, care nu este unitară, 
existând numeroase deosebiri regionale.

Satele erau alcătuite, de obicei, din câteva case 
dispuse, de cele mai multe ori, în mod neregulat. Aceste 
aşezări erau amplasate, în general, de-a lungul apelor. 
Satele celţilor din Irlanda erau formate dintr-un mic grup 
de câteva case, aşezate, de regulă, la răscrucile 
drumurilor. Treptat, în lumea celtică vor apărea şi satele 
mari, în special în nordul şi estul Galliei. În Britania şi 
Irlanda casele erau mai mult risipite, la distanţă unele de 
altele, sub formă de ferme. În Gallia şi în zonele celţilor 
din Europa centrală casele erau grupate în sate.

Casele celţilor aveau o formă rotundă sau 
rectangulară. În Britania, Irlanda şi la celtiberi era 
preferată forma rotundă. Această deosebire de formă se 
pare că ţine de tradiţiile locale, casele rectangulare având 
o îndelungată întrebuinţare în Europa centrală, în timp 
ce, de-a lungul coastei Atlanticului, casele rotunde sunt 
folosite încă din perioada neolitică. Casele erau construite 
din lemn, gallii preferând acest material de construcţie 
chiar şi în locurile unde piatra era din belşug. Temelia era 
de piatră, pereţii din lemn sau împletitură acoperită cu 
lut, iar acoperişul din paie de secară, cu un orificiu 
pentru fum în centru. Grinzile erau prinse între ele cu 
piroane de fier, iar uşile se încuiau cu chei tot de fier. De 
regulă, casa era compusă dintr-o singură încăpere, în 
centrul căreia era vatra. Ca mobilă nu existau decât cel 
mult câteva bănci de-a lungul pereţilor pentru dormit, 
deşi gallii dormeau, de obicei, pe jos. În Gallia existau 
fortăreţe de mici dimensiuni, locuite permanent, ce erau 
amplasate pe înălţimi. Regii şi nobilii locuiau în case 
fortificate (numite broch în nordul Britaniei) cu formă de 
turn, cu pereţii groşi de piatră, celţii necunoscând tehnica 
zidirii cu cărămizi. Aceste case aveau două sau chiar trei 
nivele. Clădirile respective erau construite cu o armătură 
solidă de trunchiuri de arbori, indispensabilă pentru a 
garanta stabilitatea ansamblului şi ca să suporte 
greutatea acoperişului. Tipul de locuinţă specific în 
Europa centrală era casa mare, dreptunghiulară, cu 
şarpantă, construită la nivelul solului, cu o structură de 
stâlpi verticali şi cu dimensiuni medii de aproximativ 
zece pe cinci metri.

Caracteristic pentru civilizaţia celţilor erau aşezările 
tip oppidum (oppida la plural). Caesar este cel care a dat 
denumirea de oppida oraşelor celţilor din Gallia, 
denumire ce s-a extins asupra tuturor oraşelor celtice. La 
romani, termenul de oppidum desemna aşezările 
fortificate, întărite. Aceste mari aşezări erau în multe 
privinţe asemănătoare oraşelor romane: erau un loc unde 
trăiau oamenii, meşteşugarii îşi expuneau produsele, 
erau depozitate grâne din fermele învecinate. În oppida 
aveau loc şi târguri de vite. Aceste oraşe erau fortificate 
cu palisade şi valuri de pământ, cu şanţuri şi, adeseori, cu 
ziduri cu osatura de lemn şi paramente de piatră 
neecarisată. Unele oppida erau de dimensiuni 
considerabile: Bibracte ocupa 135 hectare, Manching din 
Bavaria avea 380 hectare, cu fortificaţii înalte de 7 metri şi 
groase de 12 metri, cu o lungime de 7 kilometri. Alte 
oppida importante erau: cel din Kelheim (600 hectare), 
cel din Michelsberg (650 hectare – numele celtic al 
oraşului fiind Alcimoennis), şi cel mai mare oppidum 
cunoscut în lumea celtică – cel din Heidengraben, ale 
cărui fortificaţii apărau o suprafaţă de 1400 hectare, cu o 
circumferinţă de aproape 30 de kilometri.

Dezvoltarea aşezărilor de tip oppidum reprezintă un 
punct de referinţă în urbanizarea continentului european, 
deoarece ele au fost primele mari aşezări din nordul 
zonei mediteraneene care pot fi numite pe drept cuvânt 
oraşe. O dată cu cucerirea romană, multe oppida au 
devenit oraşe de tip roman, fapt ce a determinat mutarea 
aşezării de pe înălţime în zona de câmpie.

Începând cu secolul al V-lea avem suficiente 
informaţii legate de aşezările celtice. Tipul cel mai 
răspândit de fortificaţie era cel constituit dintr-un zid de 
apărare făcut din piatră fără mortar, cu parament din 
piatră fasonată, şi cu o structură constituită din stâlpi 
verticali şi grinzi orizontale. În exterior se găsea un şanţ 
destul de larg. Suprafaţa de incintă a acestor aşezări a 
crescut în timp. Dacă în perioada hallstattiană o asemena 

Caracteristici ale 
urbanismului în lumea celtică

historica

Celţii au reprezentat o parte importantă din istoria 
antică a Europei. Constituiţi în numeroase triburi şi 
uniuni de triburi, celţii s-au răspândit în aproape toată 
Europa, din peninsula Iberică şi insulele Britanice până în 
podişul Anatoliei. Caesar i-a făcut celebri prin memoriile 
sale, iar legenda regelui Arthur i-a menţinut în conştiinţa 
europeană mult timp după dispariţia ultimelor bastioane 
ale lumii celtice (Irlanda, Ţara Galilor şi Bretania).

Popoarele celtice s-au format în mileniul al II-lea 
î.d.H. în regiunea Boemiei, sudul Germaniei şi estul 
Galiei, apoi s-au răspândit în toată Europa, invadând 
inclusiv Grecia şi Anatolia, ajungând până şi în spaţiul 
carpato-danubiano-pontic. Începând cu secolele al III-lea 
şi al II-lea î.d.H., celţii vor trece în defensivă, fiind forţaţi 
să facă faţă unei duble presiuni: cea romană din sud şi 
germanică din nord. Teritoriul popoarelor celtice, în 
perioada de maximă expansiune, cuprindea insulele 
Britanice, Gallia, o parte a peninsulei Iberice, sudul 
Germaniei, zona Dunării mijlocii, Boemia, câmpia 
Panoniei, unele triburi fiind răspândite până în centrul 
Anatoliei.

Deşi au rămas, până la cucerirea romană, la periferia 
lumii civilizate, celţii au format o civilizaţie originală şi 
au contribuit la formarea mai multor popoare europene. 
Cu toate că civilizaţia celtică a fost una preponderent 
rurală, totuşi există forme incipiente de viaţă urbană, 
celţii aducându-şi contribuţia mai ales în domeniul 
sistemelor de fortificaţie. Lumea celtică rămâne şi astăzi o 
lume învăluită de mister, populată de druizi, zâne, 
legende, animale fantastice, tradiţiile celtice fiind 
continuate în cadrul festivalurilor ce au loc în Ţara 
Galilor, Irlanda sau Scoţia.

Populaţiile celtice fac parte din ramura occidentală a 
familiei indo-europene, şi au pătruns în spaţiul european 
din est sau sud-est. Se pare că populaţiile celtofone au 
constituit o parte importantă a etnicului european încă 
din epoca bronzului. Patria tradiţională a celţilor se pare 
că a fost Boemia, sudul Germaniei şi estul Galliei. Primii 
autori antici care îi menţionează pe celţi sunt Herodot şi 
Hecateu din Milet. Celţii sunt creatorii culturii La Tene 
(jumătatea mileniului I î.d.H.), răspândind elementele 
acestei civilizaţii aproape în întreaga Europă: o 
metalurgie mai avansată, roata olarului cu turaţie rapidă, 
cuptoarele cu reverberaţie, etc. Până la cucerirea romană, 

1Gallia va rămâne nucleul celtităţii.  Trebuie avut în 
vedere faptul că denumirea de civilizaţie La Tene nu 
defineşte o civilizaţie celtică relativ uniformă. Unitatea 
aparentă a stilului latenian este, în mare, rezultatul 
difuzării la mare distanţă a obiectelor specifice acestei 
civilizaţii.

Începând cu secolul al V-lea începe fenomenul 
denumit marea migraţie celtică. Motivele ce au 
determinat aceste mişcări de populaţii se pare că au fost 
creşterea demografică, tensiunile interne şi mai ales 
creşterea presiunii popoarelor germanice în nord. Celţii 
vor ocupa întreaga Galie, doar coasta mediteraneeană 
fiind ocupată de liguri. Începând cu secolul al VIII-lea 
grupuri celtice pătrund în peninsula Iberică, având ca 
rezultat formarea unei populaţii mixte, celtibere. Valuri 
succesive de celţi pătrund în Britania şi Irlanda, insulele 
Britanice devenind extremitatea vestică a expansiunii 
celtice. Henri Hubert consideră că în insulele Britanice au 
avut loc trei colonizări celtice: a picţilor, bretonilor şi a 
belgilor. La sfârşitul secolului al V-lea începe 
expansiunea celtică în zona Dunării mijlocii, apoi şi în 
teritoriile locuite de geto-daci. În jurul anului 400 î.d.H. 
celţii trec munţii Alpi şi invadează peninsula Italică şi 
ocupă valea Padului (regiune ce va purta numele de 
Gallia Cisalpină). În 387 are loc asediul Romei. În 280 
î.d.H. un grup de celţi invadează peninsula Balcanică şi 
pustiesc Grecia până la Delfi. La chemarea regelui 
Bitiniei, trei triburi celtice trec Bosforul şi se stabilesc în 

4centrul Anatoliei, regiune ce va primi numele de Galatia.  
Mercenari celţi sunt întâlniţi şi în Siria, în slujba 
Seleucizilor, precum şi în Egipt.

Pe la începutul secolului al III-lea î.d.H., Roma 
declanşează contraofensiva împotriva celţilor, ocupând, 
până în 222, Umbria şi toată câmpia Padului. În anul 120 
î.d.H. romanii înfiinţează provincia Gallia Narbonensis în 
sudul Franţei de astăzi. În 60 î.d.H. Burebista îi învinge 
pe celţii din Câmpia Panoniei, Caesar cucereşte Gallia 
între 58-51, iar Augustus transformă Galatia în provincie 
romană în 25 î.d.H.  Între anii 12-9 î.d.H. sunt anexate 
ţinuturile celţilor de pe Dunărea mijlocie precum şi 
regatul celtic Noricum. Cucerirea romană a Britanniei 

4începe în anul 43 d.H..  Astfel, spre sfârşitul antichităţii, 
singurele popoare celtice libere rămân triburile din Scoţia 
şi Irlanda.

Începând cu secolul al V-lea d.H., o parte a bretonilor 
migrează sub presiunile anglo-saxonilor din Britannia pe 
continent, în peninsula Bretania. Migraţia continuă până 
la începutul secolului al VII-lea. În Evul Mediu, ultimele 

aşezare avea o suprafaţă de câteva hectare, în secolul al 
II-lea î.d.H. oppida ocupă suprafeţe de sute de hectare. În 
interiorul acestor fortăreţe se găsea de obicei o casă cu 
şarpantă de lemn, construită la nivelul solului, având o 
structură cu stâlpi verticali. Planul este dreptunghiular, 
dimensiunile medii sunt de aproximativ zece pe cinci 
metri. Locuinţele erau dispuse în mod regulat în 
interiorul incintei, lăsând loc suficient pentru circulaţie.

În secolele II-I î.d.H., în lumea celtică, oraşele de tip 
oppidum cunosc o dezvoltare remarcabilă. Oppidum-
urile sunt acum construite lângă un drum comercial, sau 
în apropierea unor zăcăminte de materii prime de mare 
interes: minereu de fier, nisipuri aurifere, grafit, sare. 
Oppidum-ul este centrul economic al unei regiuni, 
grupând mai multe ramuri meşteşugăreşti: metalurgia, 
fabricarea şi aplicarea smalţului, prelucrarea sticlei, 
fabricarea ceramicii fine, orfevrăria. Totodată este şi piaţa 
principală a regiunii, loc de garnizoană şi, uneori, centru 
religios. În dezvoltarea acestor oraşe un rol determinant 
l-a jucat dezvoltarea economiei celte, în special o dată cu 
apariţia monedei, şi nu atacurile popoarelor germanice, 
aşa cum se credea. Oppidum-ul devine şi centrul puterii 
şi locul de reşedinţă al nobilimii, care îşi întăreşte 
autoritatea asupra pământurilor pe care le controlează.

În secolele II-I î.d.H. suprafaţa unui oppidum creşte 
considerabil faţă de perioada hallstattiană. Heidengraben 
avea aproape 1500 hectare, Kelheim aproape 650 hectare, 
Zavist, din Boemia, 118 hectare. Majoritatea oppidum-
urilor aveau, însă, între 90 până la 150 hectare. Un 
oppidum era de multe ori împărţit în mai multe sectoare, 
dispuse în jurul nucleului central, fiind astfel construite 
cartiere fortificate, în care se concentrau activităţile 
meşteşugăreşti. La Bibracte era chiar o împărţire 
ierarhică: sanctuarul se situa în partea cea mai înaltă, apoi 
reşedinţele aristocratice, construite pe podiş, iar mai jos, 
cartierul meşteşugarilor, împărţit după tipul de activităţi.

Caracteristica cea mai spectaculoasă a oppidum-urilor 
îl constituie sistemul defensiv. Cel mai cunoscut tip de 
zid este murus gallicus, descris de Caesar. Acest zid se 
construia prin suprapunerea unor asize de bârne 
distanţate şi alternativ perpendiculare, fixate între ele la 
punctele de intersecţie cu balamale lungi de fier. Capetele 
bârnelor erau ancorate în paramentul de piatră fasonată, 
fără mortar, sprijinit pe un rambleu de piatră, pietriş sau 
pământ care acoperă şarpanta. Dimensiunile medii ale 
unui asemena zid erau de 4 metri înălţime şi 4 metri 
grosime. Murus gallicus era înconjurat de un şanţ larg şi 
adânc. Caesar spune că, din punct de vedere estetic, 
construcţia nu displace ochiului. În plus, este foarte 
practică, deoarece piatra apără de foc, iar lemnul de 
berbec. Murus gallicus de la oppidum din Titelberg, 
Luxemburg, avea o înălţime de până la 10 metri. Pentru 
construirea acestui tip de zid, era necesară o mare 
cantitate de cuie. Astfel, la Manching, se consideră că s-
au utilizat nu mai puţin de 30 de tone de cuie pentru 
prinderea bârnelor. Acest tip de zid nu era practicat peste 
tot. În Europa centrală zidul era puţin diferit, modelul 
fiind practicat încă din perioada hallstattiană: paramentul 
exterior din piatră fasonată, fără mortar, era consolidat cu 
stâlpi verticali, aparenţi, fixaţi în sol la intervale regulate. 
Al treilea tip de zid, denumit belgian, după zona unde 
este cel mai des întâlnit, este construit dintr-un simplu 
rambleu de pământ, uneori de dimensiuni considerabile.

Porţile unui oppidum erau de regulă retrase, formând 
un fel de coridor prevăzut la partea de sus, la capătul 
interior, cu o construcţie de lemn. Acest sistem permitea 
apărătorilor să-i atace pe pe asediatori din lateral. În 
oppidum se găsesc aceleaşi cosntrucţii din perioadele 
anterioare: casa mare cu schelet din stâlpi verticali, 
construită la nivelul solului, şi cabane mai mici, cu sol 
excavat. Terenul accidentat a determinat realizarea unor 
temelii din piatră fără mortar, de multe ori destul de 
înalte, care să reziste la scurgerea apelor.  Sanctuarele 
celţilor din perioada finală erau formate din temple cu 
plan circular sau pătrat, cu cella centrală înconjurată de o 
galerie. Incintele pătrate cu suprafaţa de optzeci pe 
optzeci de metri erau de asemenea caracteristice, fiind 
realizate dintr-un val de pământ împrejmuit, de obicei, 
de un şanţ. Interesant este că în insulele Britanice 
aşezările fortificate nu erau locuite decât temporar, având 
doar un rol de refugiu în caz de război. Asemenea 
fortăreţe purtau numele în Irlanda de raths sau duns.

Un sistem defensiv deosebit aveau triburile celtice din 
Scoţia. Aceştia construiau aşa numitele crannogs, aşezări 
din lemn ce pluteau pe ape. Aşezările respective erau 
formate dintr-o platformă din lemn, pe care se construia 
o colibă rotundă cu un diametru de aproximativ 15 metri. 
Un pod îngust făcea legătura cu malul. În caz de pericol, 
locuitorii se retrăgeau în casă şi ridicau podul.

Celţii au avut o contribuţie foarte importantă la 
dezvoltarea vieţii urbane pe continentul european. Până 
la cucerirea romană, oppida au rămas singurele oraşe din 
Europa centrală. Unele oraşe moderne s-au ridicat pe 
locul unor foste citadele celte, ca de pildă Bratislava. Deşi 
timpurile de glorie ale războinicilor celţi au apus de mult, 
moştenirea culturală celtă rămâne şi azi o parte 
importantă a patrimoniului european.

Iunie 2010

Emanuel BRĂDEANU



25CRONICA

Unul dintre marile câştiguri ale epocii 
postdecembriste o constituie, indiscutabil, revenirea la 
tradiţia creştină, mult timp ostracizată din cetatea 
românească de un regim politic inuman şi ateu. Dacă 
am face un sondaj, am constata, cu satisfacţie, că 
bisericile sunt pline de enoriaşi atât la sărbătorile 
importante, cât şi la cele obişnuite, săptămânale. În 
susţinerea acestei înclinări religioase se simţea nevoia 
unor veritabile instrumente de lucru, care să fie la 
îndemâna tuturor celor dornici de a se desăvârşi, de a 
aprofunda aceste cunoştinţe religioase. Se simţea, altfel 
spus, nevoia unor noi traduceri, începând cu Sfânta 
Scriptură, apărută într-o nouă versiune, datorată Î.P.S. 
Bartolomeu Anania, cât şi altor cărţi de cult. Colindând 
librăriile şi cercetând standurile de carte religioasă, am 
observat adesea, că unul dintre cei mai harnici 
traducători este părintele profesor şi diacon Ioan I. Ică 
jr. din burgul transilvănean Sibiu. După ce la începutul 
anilor '90, părintele Ioan I. Ică jr. a demarat un proiect 
editorial Deisis, în cadrul căruia a tradus zeci de 
volume, s-a oprit asupra Canonului Ortodoxiei, un 
impresionant corpus de texte sacre, din care a ieşit deja 
din teascurile tipografice primul volum „Canonul 
apostolic al primelor secole”, dintr-o serie de cinci 
tomuri. Însă, în cele ce urmează, ne-am propus să 
atragem atenţia asupra altei traduceri*, privitoare la 
viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog (Scrieri IV), volum 
penultim, tot dintr-o serie de cinci tomuri, ce depăşeşte 
500 de pagini şi se deschide cu un solid şi erudit studiu 
introductiv semnat de părintele Ioan I. Ică jr. Ceea ce 
este regretabil pentru noi, şi o mărturisim, fără echivoc, 
e faptul că din această serie, de cinci tomuri, probabil 
încheiată, am reuşit să găsim numai acest volum al 
patrulea. Se poate, aşadar, remarca de la bun început 
că viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog, învăluită în 
legendă şi uitată curând după stingerea sa, în pofida 
prezicerii sale că moaştele sale se vor întoarce după trei 
decenii la Mânăstirea Studiu, a dat multă bătaie de cap 
cercetătorilor epocii moderne, trezind interesul 
prelaţilor ortodocşi, cât şi ai celor occidentali, de alte 

confesiuni: Karl Holl (1866 - 1926), Louis Petit (1868 – 
1927), şi Irénée Hausherr (1891 – 1978). Acesta din 
urmă respinge cronologia fantezistă propusă de Karl 
Holl, admiţând că Sfântul Simeon Noul Teolog ar fi 
vieţuit între anii 949 – 1022, chiar dacă ipoteza sa este 
contestată de Panayotis Christou din Tesalonic, care 
propune ca an al naşterii 957 şi al decesului 1035, 
ipoteză neacceptată de majoritatea cercetătorilor şi 
deficitară în ceea ce priveşte anul mutării moaştelor 
Sfântului Simeon Noul Teolog, 1052 (respinsă de 
Christou pe motiv că se află într-un singur manuscris). 
Provenind dintr-o familie aristocrată provincială 
(Paphlagonia), Simeon soseşte de tânăr la 
Constantinopol pentru studii şi o carieră la palat. 
Refuzând cultura păgână, neprimit iniţial la 

Mânăstirea Studiu, Simeon petrece în asceză, lectură, 
meditaţie, rugăciune. Face o ultimă călătorie în 
ţinuturile natale, îşi vizitează părinţii, renunţă la 
averea cuvenită, refuză să-şi îngrijească părintele aflat 
în pragul bătrâneţii: „Îmi e cu neputinţă, tată, să mai 
rămân fie şi numai puţin timp în această viaţă, căci nu ştim 
ce ne va aduce ziua de mâine, iar a prefera altceva în locul 
slujirii Domnului e pentru mine un lucru riscant şi 
primejdios” (p. 251). Are câteva experienţe ale luminii 
divine, pătrunde în Mânăstirea Studiu unde devine 
stareţ, iar după 25 de ani de egumenie renunţă. 
Practicând cultul mentorului său spiritual Simeon 
Evlaviosul, Simeon Noul Teolog este exilat, în sfârşit, 
în al treisprezecelea an al exilului, îşi profeţeşte 
moartea şi aducerea moaştelor la Constantinopol după 
treizeci de ani. Aceasta ar fi pe scurt existenţa terestră a 
Sfântului Simeon Noul Teolog: o viaţă tipică pentru un 
monah care renunţase de tânăr, sub impuls divin, la 
viaţa comună, plină de ispite şi compromisuri, contrară 
desăvârşirii interioare. Credinţa noastră este că aceşti 
oameni sunt selectaţi, de copii, de Pronia cerească şi 
conduşi din umbră spre atingerea perfecţiunii. Ce este 
regretabil e faptul că în această lume a slujitorilor 
Divinităţii n-ar trebui să existe invidii, duşmănii şi 
vendete, ci numai o atmosferă armonioasă, care să fie 
pe placul lui Dumnezeu. Segmentat în câteva secţiuni, 
care cuprind testamentele duhovniceşti ale Cuviosului 
Simeon Evlaviosul şi Sfântului Simeon Noul Teolog 
(acesta consacră părintelui său spiritual un capitol 
„Lauda şi virtuţile…”), fiind prezent şi cu Fragmente 
dintr-o autobiografie mistică, apoi Viaţa şi conduita 
Sfântului Simeon Noul Teolog scrisă de cuviosul 
Nichita Stithatul, o exegeză consacrată Sfântului 
Simeon Noul Teolog de pr. prof. John A. McGuckin, în 
fine, Documente ale epocii. Între cele 39 de paragrafe 
ce alcătuiesc Testamentul duhovnicesc al Cuviosului 
Simeon Evlaviosul, adresate monarhilor, prin extensie 
multe învăţături pot fi adoptate şi de mireni. Ce este 
frapant e faptul că unele dintre aceste sfaturi se 
întâlnesc altfel formulate la diferiţi filozofi păgâni, 
anteriori lui Simeon Evlaviosul. Anumite reguli de 
comportament: respingerea bunurilor materiale, 
acceptarea simplităţii chiar şi în hrană, respectarea 
posturilor, necazurile privite cu detaşare, rugăciunea 
continuă, examenul zilnic al faptelor, lucru 
recomandat, bunăoară, de stoici, de Pitagora (susţinea 
„…respectul pentru adevăr, singura cale pentru oameni de a 
deveni asemenea zeilor”, v. Porphirios, „Viaţa lui 
Pitagora. Viaţa lui Plotin”, Polirom, 1998, p. 52). În 
fine, sfatul „Sârguieşte-te să nu necăjeşti pe cineva fie prin 
cuvânt, fie prin faptă, ci să-i mângâi după putinţă pe cei 
necăjiţi de alţii” (p. 117), ne aminteşte de îndemnul lui 
Schopenhauer de a rămâne „departe de lume, pentru a nu 
produce şi a nu suferi dureri” (v. A. Schopenhauer 
„Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă”, Editura 
Mondero, 2009, p. 123). Pentru a ilustra faptele şi 
virtuţile Cuviosului Simeon Evlaviosul Studitul, 
Sfântul Simeon Noul Teolog porneşte de la vieţile 
sfinţilor din vechime, care şi-au făcut din neagoniseală, 
post, pricepere, înfrânare, răbdare, idealuri de viaţă – 
Antonie cel Mare (a se vedea în acest sens şi cartea lui 
Derwas J. Chitty „Pustia. Cetatea lui Dumnezeu”, 
Editura Sophia, 2010), Arsenie cel Mare, care deşi 
provenea dintr-o familie romană nobilă a vieţuit la 
Sketis 55 de ani, iar comportamentul său uimeşte: 
„Fiindcă aruncându-i-se de către egumen o bucată de pâine 
şi aceasta căzând la pământ a mâncat-o în patru labe nu cu 
mâinile, ci cu gura, aşa cum ia câinele o bucată pâine”, iar 
apa pe care o bea „era asemenea unui noroi puturos” (p. 
125). Deşi aceste două exemple ilustrează viaţa 
pilduitoare a vechilor sfinţi „Fericitul şi sfântul părinte 
Simeon (Evlaviosul) s-a ostenit ca să-i întreacă pe Sfinţii 
Părinţi din vechime, şi a răbdat atâtea încercări, încât i-a 
egalat pe mulţi din cei mai vestiţi dintre mucenici” (p. 131). 
Fragmentele din autobiografia mistică şi Testamentul 
duhovnicesc al Sfântului Simeon Noul Teolog sunt o 
continuă delectare spirituală şi îndemnuri de a nu 
preţui viaţa terestră pentru a nu suferi dezamăgiri. 
Existenţa în Empireu se dobândeşte, se construieşte 
încă din această viaţă. Sunt reproduse astfel multe 
excerpte din Biblie aparţinând evangheliştilor şi 
apostolilor. Sfaturile pentru împăraţi, episcopi, preoţi, 
monahi, popor întregesc aceste pagini testamentare. 
Dacă „Viaţa şi conduita celui întru sfinţi Părintelui 
nostru Simeon Noul Teolog preot şi egumen al 

Mânăstirii Sfântul Mamas din Xirokerkos” scrisă de 
ucenicul său Cuviosul Nichita Stithatul rămâne, 
evident, singurul izvor de informare, cu 
amendamentele inerente, eseul scris de pr. prof. John 
A. McGuckin dezvăluie luminile şi umbrele din viaţa 
Sfântului Simeon Noul Teolog. În fine, relevanţa 
acestui tom o constituie, bineînţeles, partea finală 
„Documente ale epocii”, care cuprind, între altele, 
învăţăturile generalului bizantin Kekaumenos, text 
care probabil, apare pentru prima dată în limba 
română. Deşi Charles Diehl în Addenda Figurilor 
bizantine (I,II, 1969) consacră câteva pagini acestui 
moralist (socotit un precursor al lui La Rochefocauld), 
din secolul al XI-lea se mărgineşte la câteva excerpte 
din însemnările lui Kekaumenos, care se retrăsese în 
Tesalia natală cu vădite accente de mizantropie şi 

misoginie (v. op. cit. II, p. 413), încât Charles Diehl 
scris: „Şi de aceea, această cărţulie uitată este un document 
unic pentru istoria vieţii şi societăţii bizantine şi unul din 
momentele cele mai remarcabile, care ne-a fost păstrat, 
pentru istoria literaturii greceşti din Evul Mediu” (op. cit. 
II, p. 424). Deşi s-a mişcat într-un mediu elevat, al curţii 
bizantine, Kekaumenos era conştient de lacunele sale, 
mărturisind în final: „Eu sunt lipsit de cuvânt (cultură), 
căci n-am fost într-o şcoală de educaţie elenică (antică), ca să 
dobândesc răsucirea cuvintelor şi să fiu învăţat buna 
elocvenţă,… dar eu n-am alcătuit aceasta ca o operă poetică 
pentru alţii, ci pentru tine şi fraţii tăi, copiii mei, pe care mi 
i-a dat Dumnezeu din măruntaiele mele” (p. 456). 
Străbătând cele aproximativ câteva zeci de pagini ce 
constatăm? Că acest Kekaumenos este un bun 
cunoscător al lumii în mijlocul căreia trăieşte, preţuind 
faptele, nicidecum cuvintele, recomandă sporită atenţie 
în alegerea prietenilor, neîncrederea în bărbaţi şi femei 
descumpăneşte, poate şi dintr-o explicaţie justificată: 
epoca lui Kekaumenos marca o profundă decădere 
morală. În fine, citarea Bibliei, a lui Isus Sirahul, a lui 
Dio Cassius şi o detaliată caracterizare a vlahilor din 
Tesalia – „neamul vlahilor este cu totul necredincios şi 
stricat neavând credinţă dreaptă nici faţă de Dumnezeu, nici 
faţă de împărat, nici faţă de rudă sau prieten, ci umblă pe 
toţi să-i înşele şi minte straşnic şi fură mult… Vă sfătuiesc, 
aşadar, pe voi să nu vă încredeţi într-înşii nicidecum” (p. 
455). Celelalte documente ale epocii completează 
sumarul unui volum ce se citeşte realmente cu plăcere 
şi folos. Din păcate, semnalăm câteva inadvertenţe 
strecurate, din neatenţie, în studiul introductiv ce 
deschide volumul: astfel, la pagina 12, viaţa lui Karl 
Holl este cuprinsă între 1866 – 1926, deci 60 de ani, însă 
în pagina următoare (13) suntem informaţi că moartea 
lui Holl, prematură, „la câteva zile după ce împlinise 50 de 
ani”. Mai jos, la pagina 14, despre Louis Petit (1868 - 
1927) se scrie că a dispărut la 5 noiembrie 1927, „la doar 
49 de ani”, în realitate 59 de ani. 

* SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG. VIAŢA ŞI EPOCA. 
SCRIERI IV. Introducere şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., Editura 
Deisis, Sibiu, 2006

Viaţa şi opera Sfântului 
Simeon noul teolog

Ionel SAVITESCU 

restituiri

Iunie 2010



26 CRONICA

Academia Păstorel

Vestea se propagă de-a lungul uliţei, singura din 
aşezare, cu viteza sunetului şi cu efectul undei 
îngheţate a unui crivăţ. În ograda lui GHEORGHE zis 
TĂLÂMBU, o fiară apărută de cine ştie unde, una mai 
cumplită decât cele din vechile poveşti, se pregătea să 
sfâşie întreaga populaţie, fără nici o discriminare. De 
spaimă, toată suflarea, de la faşă la barbă albă, năvăli la 
gardul solid, construit din tulpini de floarea soarelui, 
care împrejmuia, precum un zid de cetate, bătătura 
gospodarului. Priveau ca hipnotizaţi cum teribila 
bestie, aşezată într-un colţ, se pregătea de atac. Ochii 
roşii, botul însângerat şi sunetele cumplite pe care le 
scotea dădeau fiori de moarte privitorilor. Câteva fete, 
mai slabe de ţâţână, lepădară. Bărbaţii, urmaşi ai 
vechilor şi vitejilor răzeşi din timpurile de glorie ale 
istoriei, cuprinşi de patima luptei, agitau ciomegele şi 
proferau îndemnuri din care nu lipseau dumnezeii, 
crucile şi anatomia mamei cumplitei arătări, ieşită 
parcă din străfundurile iadului. Muierile chirăiau, ca de 
obicei, cu colţul basmalei în gură. Babele vorbeau fără 
şir, părând a derula vechi incantaţii. Ce era cu adevărat 
în mintea lor însă, nimeni nu putea să ştie... Copii de 
toate vârstele, unii aflaţi deocamdată în sfânta 
nevinovăţia specifică ce li se citea în priviri, se lipiseră 
de gard şi priveau cu nesaţ. 

În tot acest timp, în casă, bătrânul GHEORGHE, fiul 
său mai mare NELUŞ, zis BĂLĂU, cel mic, poreclit 
BÂLBU şi un nepot de soră, GICU, zis CHIOMPU se 
pregăteau de luptă. Conform tradiţiei, mai întâi se 
închinară. Cu o sticlă de trăscău scoasă acum de sub 
pat, mai mult de gura luptătorilor, că de altfel moşu' 
era de o zgârcenie proverbială. Apoi puseră mâna pe 
arme. BÂLBU, că era mai mic, o furcă, CHIOMPU o 
ţepuşă iar BĂLĂU luă toporul, fiind el vestit pentru 
măiestria cu care mânuia această armă de tradiţie pe la 
nunţi, cumetrii sau la balurile de joi. Ieşiră în curte cu 
piepturile dezgolite aşa cum se cere într-o înfruntare 
cinstită. Înţelept, ca totdeauna ăl' bătrânu' ieşi şi el dar 
numai după ce puse mâna pe altă sticlă de rachiu. Se 
cam clătina de emoţie ţinându-se după tinerii 
războinici care, cu ochii în patru, poate chiar mai mult, 
se pregăteau să încolţească dihania. Încurajările bunilor 
săteni atinseră paroxismul. Fiecare dintre ei se vedea în 
arenă şiroind de sângele spurcat al fiarei, plin de 
nepieritoare glorie şi admirat de ceilalţi. Numai că, de 
data asta, sorţii îi aleseseră pe ai lu' TĂLÂMBU!  Ei 
urmau să fie acum slăviţi asemenea Sfântului cu acelaşi 
nume, cel care cu ceva vreme în urmă, tot în satul lor, 
omorâse un alt balaur.

Urmând un plan absolut inconştient cei trei viteji se 
apropiau de monstru din trei direcţii. În spatele lor, la o 
distanţă convenabilă totuşi, înţeleptul GHEORGHE, 
executa pregătirea psihologică. Oraţiile sale descriau cu 
o admirabilă acurateţe şi impact emoţional relaţii 
sexuale explicite între el şi mama fiarei. Inspiraţia, cu 
un grad înalt de forţă sugestivă, provenea fără îndoială 
din sticla cu lichid tulbure din care sorbea zdravăn. 
Monstrul păru a pricepe că era depăşit de inteligenţa 
celor trei plus unul. Se repezi orbeşte la atac! Atât i-a 
fost! Furca, acest simbol al luptei de veacuri a 
mândrului ţăran, pentru dreptate sau pentru jaf, 
straşnic mânuită de agerul BÂLBU se înfipse în pieptul 
păros. Aproape instantaneu, coastele îi fură penetrate 
de ţepuşa destoinicului CHIOMPU. Astfel, imobilizat 
fiind, loviturile de topor ale lui BĂLĂU începură să 
curgă. Sângele ţâşni stropindu-i pe combatanţi dar şi pe 
copiii lipiţi de gard. Un fior de incredibilă plăcere le 
străbătu fiinţele care acum, iată, cunoşteau botezul 
bărbăţiei, estompând preţ de o clipă, gemetele şi 
zvârcolirile cumplitei creaturi. Urletele combatanţilor, 
răguşite de bucuria izbândei, se contopiră cu cele ale 
privitorilor şi cu chiotele cam stranii ale muierilor. 
Extenuat de efortul  psihic prelungit moşu' încercă şi el 
un urlet de victorie dar nu reuşi decât un fel de cârâială 
precum o găină cu gâtul tăiat. Aşadar, considerând că-
şi făcuse datoria, se retrase, dar numai până în tindă, 
unde se şi prăbuşi într-o binemeritată comă.      

Afară eroii pregăteau, cu o îndemânare care denota 
exerciţiu îndelungat, jarul pentru jertfa ritualică. 
Respectiv mâncarea cumplitei fiare pentru ca toate 
virtuţile ei să treacă în trupurile lor, oţelite în focul 
luptei. Privitorii, ceva mai liniştiţi acum, se buluciră, 
înjurând cu obidă şi necaz, spre cârciumă pentru a 
împleti firele legendelor viitoare. 

Vajnicii luptători cu sângele încă neînchegat pe ei 
sfâşiau şi înfulecau acum hălci din trupul destul de 
fraged al purceluşului de porc mistreţ, unul de cam 
cinci kilograme, care avusese neşansa de a se rătăci de 
turmă şi de a intra în conflict teritorial cu oamenii. Iar 
acum înmiresma aerul toamnei cu fumul şoricului care 
se pârjolea pe cărbuni. Că, de lupi, mai scăpase el, mai 
ales cu fuga, dar acum, iată, i se înfundase. 

PE  MARTE

Exista si pe Marte viata vie:
Dovada sunt canalele sapate
Ce-apar ca niste drumuri desfundate
Ca au si ei pe-acolo...primarie.

UNUI CHIULANGIU

La serviciu-n tot rastimpul
În zadar l-am cautat;
Asta cînd îsi pierde timpul
E grozav de ocupat.

Costache Placinta

PARADOXUL BETIVILOR

Bagînd atâta vin în burta,
Sunt paradox necontestat,
Că-n timp ce vinul i-a umflat,
Susţin cu toţii că sunt ... turtă.

A TRAI PENTRU PENSIONARI

Suntem la vîrste cam ciudate,
Cînd verbul nostru “ a trai”,
Îl mai conjuga cine poate
S-ajunga pîna-a doua zi.

MASEAUA

Capriciu pus pe maxilare,
Avînd reacţii, după caz,
Cere tărie la necaz,
Sau crapa de nevoie mare.

Nicolae Dontu

RONDELUL LUI MOS SINTETIC

Mos Ion din Cucuieti
Se îmbraca în sintetic
Si c-un calcul ipotetic
Cruta câtiva sorcoveti.

Lepădând sumanul getic
Si caciula deasa-n creti,
Mos Ion din Cucuieti
Se îmbracă în sintetic.

Observând la tîrgoveţi
Ca asa e mai „estetic”,
Dîrdîie acum frenetic
Prin ograda cu nameti,

Mos Ion din Cucuieti.

RONDELUL LUI ADAM

Adame, eu ti-am daruit femeia
Ca sa-ti ogoaie trupul razvratit,
Tu, biet soldat de vînturi haituit,
În bezna lumii rătăcind tranşeea.

Tu, cel ce-nduri calvarul nesfârsit
Cât îndurat-a Cristul în Iudeea,
Adame, eu ti-am daruit femeia
Ca sa-ti ogoaie trupul razvratit.

Da-n pieptul tau a-nmugurit ideea
Preafericirii si ai lacomit:
Te blestem, dar, ca trupu-ţi ostenit
Sa n-aiba vesnic tihna. De aceea

Adame, eu ti-am daruit femeia.

Ion Bolocan

LA MEDIC

Doctorul când m-a palpat
La rinichi, stomac, ficat,
Depista la ascultare
Damf şi clichet de pahare.

DE – ALE  HORTICULTURII

Priceput în branşa asta

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Agronomul de la noi,
Jinduind spre un altoi,
Îşi tot altoia nevasta.

Aurel Popescu

SATISFACŢIA PROŞTILOR

Fara nici o suparare
Ca-s la minte cam desculti,
Simt o mare usurare:
Au în lume fani mai multi.

ATENŢIE!

De sta cuminte-n banca lui mereu,
Nu deranjează, dar de-l ia un val,
Atunci sa ne fereasca Dumnezeu,
Când prostul ... va gândi original!

HANDICAP

Desteptul – si n-as vrea sa-l sap -
Pe prostul poate sa o faca,
Dar prostul are-un handicap:
Nu are-n ce sa se prefaca!

Gheorghe Balaceanu

UNUI PARLAMENTAR

Vazându-l cum de-atâtea ori pe luna
Promite nonşalant de la tribună,
Vă spun discret şi-i de luat aminte:
Nici nu roşeşte dumnealui când 
minte!

DISPUTA ÎNTRE PARLAMENTARI

Cu ochii injectaţi de ură,
Aleşii noştri s-au jignit.
Le-aş spune-acum o vorbă dură:
Prea râde ruptul de cârpit!

LEGE ELECTORALĂ

Ajuns-am, iată, la strâmtoare,
Poporul e total dezamăgit,
Căci de un timp noi la votare
Alegem între-un hoţ şi-un necinstit.

Mihai Haivas

UNUI CANDIDAT

Promisiunile făcute,
Cu-nverşunare şi cu zel,
De-o vreme nu-s recunoscute
Nici de el!

Ecaterina Sofronie

RONDEL NOSTALGIC

Ce oameni mai erau pe-atunci...
Voinici la trup si blînzi la sfat,
Ce hore se jucau în sat
Sau la „strînsurile” din lunci !

În podul lor pentru iernat,
De drag privirea sa-ti arunci;
Ce oameni mai erau pe-atunci...
Voinici la trup si blînzi la sfat !

Aveau boi falnici, vaci si junci
Si milostivi, cum n-ati aflat,
Chiar fetele de maritat
Ti le dadeau...cu tot cu prunci !

Ce oameni mai erau pe-atunci...

RONDELUL CARAVANEI
Trece Caravana, drumu-i hurducat,
Patru cai si-un noaten trag în ham si-
asuda
Ca sa taie dealul prin fîneata uda
Si-un zdrahon de-o roata salta-
ncrîncenat.

Tânăr de viitor

Iata-i strîns catunul ca la Paparuda,
Vorbele rastite pîn-aici razbat;
Trece Caravana, drumu-i hurducat,
Patru cai şi-un noaten trag în ham şi-
asudă.

– Vin să ia „Contractul”! Frosa a 
strigat,
Aruncînd pe zare ochii de aguda.
– Ia mai tacă-ţi fleanca, doar nu eşti 
zăludă,
Iaca, vin sa deie film la noi în sat !

Caravana trece, drumu-i hurducat.

Vasile Bolocan

BĂRBATUL

E persoana fericita
Când deţine rol de tată
Si postum e pomenita,
Dar şi repede-i uitată.!

LUNA DE MIERE

E conţinutul unui pact
Ce-i parafat de primarie,
Iar semnatarii iau contact…
În termenul de garanţie.

Aurel Baican

ANGAJAMENT ELECTORAL

Voi munci şi zi şi noapte
Într-o lupta colosala
Sa obtin prosperitate...
Personala !

D-REI DOCTOR

Ramân profund îndatorat
Ca ati facut sa ma simt viu
De câte ori m-ati operat
Pe cord, dar … fara bisturiu!

UNUI ... „EPIGRAMIST”

Muza când nu vrea sa vina
Si nu ai în cap lumina,
Nu mai plânge ,,Pastorel”,
Poti da vina pe ... Renel!

Val Andreescu

UNUI AVIATOR

Pe - acest tip simpatic, tonic
Evadat pe varii rute
Si când nu-i în supersonic,
Îl gasesti cu… parasute!

NĂMOL LA BĂILE NICOLINA 
IAŞI

Te ungi  sa te-nsanatosesti
De o să vrea Preasfântul
Si ca sa te obisnuiesti,
Cu … pamântul!

PARADOX

Am impresia pagâna
Ca a fotbalului stea
A uitat limba româna
Desi … nu o cunostea!

Ion Zaharia

UNUI CONFRATE PLIN DE VICII

Epigrame scriu puţine,
Muza înca mi-e departe.
Dar de-mi aminteam de tine
Cred c-aş fi umplut o carte!

Camelia Nistor

Iunie 2010

(Deşi nu pare, această povestire este inspirată după un fapt real 
petrecut în zilele noastre, mai precis în Moldova anului  2010)



degustări cultural - literareÎntr-un capăt de lume, acolo unde 
verile sunt mai scurte decît orele1

Somelier de serviciu,

Alexandru Dan CIOCHINĂ
1 Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în colecţia 

autorului.

În Tribuna, nr. 183, 16-30 aprilie 2010, Claudiu 
Groza (Rămas-bun, domnule profesor) evocă pe 
remarcabilul creator şi om de cultură Francisc Laszlo, 
„un model, exponentul acelui tip de personalitate 
culturală ardeleană cu deschidere multiculturală, aşa 
cum rar se mai găsesc astăzi. [...] A publicat în 
Tribuna eseuri cu tematică muzicală, scrise cu o 
alerteţe stilistică şi un umor fin departe de goma 
academică, ceea ce le făcea şi mai savuroase pentru 
cititorul neavizat. Sub pana sa, efigiile de bronz ale 
marilor muzicieni, deveneau chipuri ale unor oameni 
de geniu, dar oameni, adică apropiaţi.” Deplîngem şi 
noi pierderea unuia din ultimii ardeleni aulici ai 
Clujului. Ion Pop (cu partea a V-a a studiului intitulat 
Din avangardă în ariergardă), Cristina Ispas 
(Minimalismul limbut), Mircea Muthu (Retrospectivă 
estetică), Horia Lazăr (Democraţia neîncrederii), Şerban 
Axinte (E. Lovinescu şi voinţa de înnoire), Denis-
Steliana Brădescu (Mara – o radiografie a sufletului), 
Nicolae Turcan (Hermeneutică şi tradiţie), alături de 
Kiràly V. István (Boala ca posibilitate a viului) se citesc 
cu interes. Viaţa unui om singur de Adrian Marino 
este comentată de Ion Vlad, Vasile Gogea şi Ovidiu 
Pecican: „Marino se declară cu o anume mîndrie 
iluminist şi paşoptist. Cînd o face, vrea să spună, în 
primul rînd, că se revendică de la tradiţia de aur a 
raţionalismului, a spiritului laic insurgent, a vervei 
culturale înţelese ca o construcţie în răspăr cu 
manipulările clerului, cu superstiţia populară, cu 
eresurile cele mai felurite.” Interesant şi divers 
suplimentul Claviaturi asumat de cenaclul literar din 
Huedin.

Elegantă ca de obicei Arca arădeană, nr. 1-2-2(238-
239-240) se remarcă şi prin excelentele cronici 
literare, semnate de Vasile Dan („Vremea Piticului” şi 
„Piele de împrumut”), Romulus Bucur (A Heap of 
Broken Images), Petru M. Haş (Viaţa de fiecare zi la 
expertiza abrevierii), Gheorghe Mocuţa (Linda Maria 
Baros: celebrarea casei prin trup) şi eseuri atent 
construite, asumate de Ovidiu Pecican (Inochentie 
Micu), Gheorghe Lazea (Carmol pentru cangrenă), 
Ciprian Vălcan (Despre Circe şi circ), Hergyàn Tibor 
(Destinul ideii sau recuperarea devenirii: Camil Petrescu). 
Poezia de bună calitate (Ilie Măduţa, Sebastian 
Breştin, Sanda Deme, Ana Dovaly) şi proza aşijderi 
(Radu Aldulescu) se completează fericit cu 
Restituirile lui Andrei Mocuţa (Muţenia Grăsanei), 
Vasile Leucuţa (Titus Popovici – lumini şi umbre) şi 
Aurel Dragoş (Canalul Morilor din Arad) împreună cu 
Lecturile paralele, asumate de Felix Nicolau (Trei într-o 
căruţă), Constantin Butunoi (Un pariu cîştigat), 
Lavinia Ionoaia (Falsă reţetă pentru uzul cititorilor), 
Ioan Mătiuţ (Din învăţăturile unui jurnalist cultural), 
Ela Iakab (Dincolo de tăcere), sau Radu Ciobanu 
(Discipoli şi magistru). Artele vizuale sunt bine 
reprezentate de amplul comentariu al lui Onisim 
Colta (Gînduri pe marginea unei bienale) care este 
însoţit de 14 reproduceri color. Un număr excelent!

Viaţa Românească, nr. 3-4, se deschide cu o caldă 
evocare a lui Mircea Robescu, semnată de Nicolae 
Prelipceanu (Un poet): „Se vor împlini toamna 
aceasta 25 de ani de la moartea unui poet despre care 
nu ştiu cîţi dintre cei care nu i-au fost strict 
contemporani mai ştiu ceva. În epocă – ce uşor se 
substituie prezentului acest cuvânt! – cărţile lui erau 
primite cu atenţie de către criticii activi, Lucian 
Raicu, Valeriu Cristea, Nicolae Manolescu, ca să nu 
citez decît trei nume de răsunet.” Am remarcat, ca de 
fiecare dată, eseurile, semnate acum de Liviu Bordaş 
(Misterele Bucureştilor, episoade interbelice. Dispariţiile 
din Casa Zerlendi), Ion Pop (Repere pentru o Istorie a 
poeziei româneşti), Constantin Pricop (Ambivalenţa 
tradiţiei), Dumitru Daba (Filozoful şi viaţa românească), 
Mariana Codruţ (Lumea cu chip de femeie), Ioan 
Buduca (Imaginalul & Logosul – prin Gaura de vierme) 
şi comentariile critice (Bogdan Creţu – Nevăstuica 
adulterină, Liviu Franga – Modernitatea şi actualitatea 
antichităţii. Însemnări retrospective pentru stimularea 
reflecţiei), Bucur Demetrian – Viaţa  ca o pungă de 

plastic, Vitalie Ciobanu – Fantezii negre cu Planeta 
Moldova, Florin Caragiu – Ieudul fără ieşire, o probă 
a memoriei, Viorica Răduţă – Un 
„istoriograf”postmodern, sau Rodica Grigore – 
Cervantes, Unamuno şi realitatea ficţiunii). Remarcabile 
şi Restituirile lui Nicolae Mareş (Lucian Blaga, 
diplomat), poemele semnate de Andra Rotaru, alături 
de cele Cinci proze ale Mariei Gabriela Constantin.

În Axioma, nr. 4(121), Ieronim Tătaru deschide 
un serial evocator, la 195 de ani de la naşterea lui 
Costache Caragiali, „unul din ctitorii teatrului 
românesc, regizor şi actor de mare talent, autor al 
unor importante scrieri dramatice şi a primei istorii a 
teatrului nostru, cel dintîi director al Teatrului 
Naţional, întrepid organizator, profesor la 
Conservatorul din Bucureşti, [...] un adevărat artist 
cetăţean şi, în multe privinţe un mare nedreptăţit.” 
Constantin Trandafir (Gîlceava lui Adrian Marino cu 
lumea), Ioan Toderiţă (Categoriile abisale barbiliene: 
idealul), Ionel Necula (Cioran într-un dialog epistolar cu 
Lucian Blaga), Alexandra Badea (Obsesia idealului 
feminin la Gib I. Mihăescu), Andi Bălu (Preromantismul 
englez), Viorel Cernica (În notă identitară, despre 
demascarea „naturii umane”), alături de Viorica 
Răduţă (Poezia ca luptă continuă cu moartea) semnează 
pagini consistente. De remarcat şi poeziile propuse 
de Marian Ruscu şi George Paşa.

Ateneu, nr. 4(488), ne propune un interviu cu 
Solomon Marcus („Zero şi infinit sunt fraţi, sunt 
amîndoi elemente de ficţiune”), „un împătimit de 
cultura română şi universală, matematician”, realizat 
de Lucia Dărămuş: „Opoziţia de altă dată dintre 
Occident şi Extremul Orient este acum mult 
atenuată, a se vedea, de exemplu, modul de 
concepere a temporalităţii şi rolul central al 
paradoxului, al circularităţii.” Gabriela Gîrmacea 
scrie despre Lumile lui George Bălăiţă, Marius Manta 
despre Corpus khayyamian, C. D. Zeletin despre Cea de 
a treia fericire, Cornel Galben despre Constantin 
Dimoftache, Vasile Spiridon despre Coşul de hîrtii al 
comunismului, Constantin Trandafir despre 
Confesiunile domnului Grigurcu, în timp ce Adrian Jicu 
disecă amiabil dicţionarul-eseu publicat de Gelu 
Negrea, intitulat Dicţionar subiectiv al personajelor lui 
I. L. Caragiale: „Formal, un dicţionar, cartea se citeşte 
şi ca o succesiune de minieseuri dedicate 
personajelor caragialiene (cele selectate de autor ca 
reprezentative), dar, în primul rînd, ca un macroeseu 
despre lumea ficţională şi despre cum ar trebui ea 
receptată. Marele avantaj este supleţea. Într-un 
limbaj dezbărat de morga criticii, ea ne propune un 
alt Caragiale. Ceea ce, fireşte, nu e puţin lucru.” 
Proză bine articulată ne oferă Viorel Savin (Băiatul şi 
lumea). Am reţinut şi paginile asumate de Ion Fercu 
(Comoara iconografică de la „Sfînta Înviere” Buhuşi, 
respectiv 2 x 2 = 4, formula morţii), alături de grupajul 
Paul Celan în traducerea şi prezentarea Danielei 
Micu.

Din Nord Literar, nr. 4(83), am citit cu nesaţ 
poeziile semnate de Augustin Botiş, fără a neglija 
contribuţiile lui Gheorghe Glodeanu (Literatură şi 
gastronomie), Augustin Cozmuţă (Bulversarea 
scriitorului), Daniela Sitar-Tăut (Poetica solitudinii. 
Despre o altă scală a valorilor), Antonela Laura Cornea 
(Ion Pop – marginile poeziei), alături de Valeriu Oros 
(Vindecarea de tăcerea tăcerii) şi Dumitru Hurubă 
(Postbelic – Postdecembrist…).

Editorialul semnat de Ioan Moldovan (Aniversări 
şi criză) în Familia, nr. 4 (533), reaminteşte că „în mai 
anul acesta Familia împlineşte 145 de ani. Cele cinci 
serii ale sale îi dau dreptul să se considere o 
publicaţie de cultură cu o istorie respectabilă. [... ] 
Obiectivele şi misiunea revistei au fost determinate, 
în fiecare etapă, de realitatea istorică, configurîndu-
se într-o identitate care, păstrînd dimensiunea 
tradiţiei, afirmă totodată imperativele specifice şi 
spiritul perioadei respective. Vechime, tradiţie, 
valoare, calitate, profesionalism, înnoire din mers şi 
continuitate sunt dimensiuni ale instituţiei care 
conferă reprezentativitate în plan cultural, prestigiu 
şi exemplaritate, toate constituind mesajul revistei 
Familia în cadrul vieţii culturale româneşti de astăzi.” 
Vivat, crescat, floreat! Argumente pentru susţinerea 
celor de mai sus? Paginile semnate de Gheorghe 
Grigurcu (Gloria nu purifică), Al. Cistelecan (Prima 
poetă), Alex Ştefănescu (Cu pistolul la tîmplă), Marius 
Miheţ (Interiorităţi clonate), Mircea Pricăjan (Victima 
de bunăvoie), Mircea Morariu (Viaţa unui om singur), 
Miskolczy Ambrus (Luciditatea încornoraţilor „orbiţi”), 
Agata Chifor (Ferestre spre cer).

Situaţia Casei Monteoru este detaliată de Nicolae 

Manolescu în Apostrof, nr. 4(239): „Nici noi, nici cei 
care ne-au precedat la conducerea USR n-avem vreo 
vină într-o cauză extrem de complicată, ca atîtea 
altele lăsate în urmă de regimul comunist. Şi, din 
păcate, nu putem prevedea nici cum se va soluţiona. 
Îi putem asigura pe membrii USR că vom face tot ce 
depinde de noi, în condiţiile legii şi din convingerea 
că dreptul la proprietate este esenţial în toată lumea 
civilizată.” George Banu (Rîsul lui Cioran), Ioan 
Chirilă (Restaurarea sensului), Ovidiu Pecican 
(Regăsirea unităţii) şi Biancamaria Frabotta (Spre o 
poezie săracă) se citesc cu interes, ca şi poemele 
propuse de Daniel Lăcătuş şi Cosmin Perţa, sau 
proza (Ţara-tată) semnată de Anamaria Beligan. În 
Dosar, Viorica Marinca ne prezintă Patru amintiri 
despre Lucian şi Cornelia Blaga. În rest, cronici literare 
şi recenzii de bună calitate, semnate de Irina Petraş, 
Ştefan Borbely, Iulian Boldea, Mihaela Ursa, Francisc 
Baja, Constantina Raveca Buleu.

În Argeş, nr. 4(334), Doris Mironescu (Cum poate fi 
citit Blecher astăzi) remarcă cu justeţe: „Trudnica 
operaţie de integrare a scriitoului  interbelic pe o mai 
justă treaptă de recunoaştere canonică a durat, într-
adevăr, mai multe decenii. De vină au fost biografia 
nefericită, accidentele istoriei, dar nu mai puţin şi 
salturile istoriei literare, ale cărei criterii de judecată 
estetică suferă din timp în tomp spectaculoase 
ajustări.” Cătălin Mamali (Madoffism: designul cinic al 
mega-fraudei financiare), Liviu Cangeopol (Sfîrşit), 
George Vasilievici (cecile), Liviu Ioan Stoiciu (Repere 
morale mincinoase, colaboraţioniste), Theodor Codreanu 
(Al treilea exil al lui Paul Goma), sau Magda Ursache 
(Memoriile ca exerciţiu de denigrare) se citesc cu interes.

Orizont, nr. 4(1531) dedică trei pagini dense lui 
Ioan Groşan (Un om din Est) printr-un interviu, 
realizat de Mircea Mihăieş (Romancierul ca zugrav, 
faianţar şi arhitect) şi două comentarii asumate de 
acelaşi Mihăieş (Avem un Boccacio!), respectiv Lucia 
Toader (Vinul după bere…). Ligia Dumitriu (Olga 
Caba, un destin romanesc. Pagini inedite de 
corespondenţă) – remarcînd cu temei faptul că „în 
ciuda contextului istoric inhibant şi a greutăţilor pe 
care le-a întîmpinat, Olga Caba a refuzat 
instrumentalizarea creaţiei sale, opera sa rezistînd, în 
orice moment, grilelor unui examen critic riguros ” – 
extrage dintr-o ladă fermecată trei epistole inedite, ce 
reprezintă „o fantă spre o lume redată uneori cu 
ironie, altădată cu un ton grav, dar întotdeauna cu 
sinceritate.” Paginile semnate de Smaranda Vultur 
(Limanul imposibil), Alexandru Ruja (Stilistica şi 
literatura), Alexandru Budac (Fereastra din spate), 
Radu Ciobanu (Scrisul ca plăcere), Daniel Vighi (Pipa 
lui Magritte şi parlamentul Europei) şi Paul Eugen 
Banciu (Vitraliile) se citesc cu încîntare. 

În Contemporanul. Ideea europeană, nr. 4(697), 
Nicolae Breban se luptă cu „Bisericuţa”numită GDS: 
„Cît succes, zgomotos şi asurzitor, au avut domnii 
afiliaţi GDS-ului, în frunte cu dnii Paleologu şi 
Patapievici, ca şi cu alţii, mai puţin marcanţi, care se 
plîngeau în termeni scabroşi uneori, de «mizeria şi 
turpitudinea istoriei noastre»! Umilinţele şi 
loviturile, eşecurile şi nedreptăţile înfiorătoare 
îndurate de veacuri de valahi, moldoveni, basarabeni 
sau «ungureni», adică ardeleni, erau văzute ca tot 
atîtea forme ale unor înjosiri şi laşităţi 
impardonabile, inacceptabile, aspru şi definitiv 
condamnate de un «spirit nou, orgolios, ultimativ», 
aşa-zis «post-revoluţionar», care «era chemat», în 
fine, să facă «ordine în lucruri».” Tema este reluată şi 
amplificată de Aura Christi (O carte primejdioasă: 
Trădarea criticii de Nicolae Breban şi „bolşevismul 
anticomunist”): „Cine sunt, în realitate, unii dintre 
membrii GDS-ului, anticomuniştii feroce, inventaţi 
peste noapte, disidenţii scoşi din mantaua GDS-ului, 
în vreme ce disidenţii reali (majoritatea!) sunt daţi, 
cu brutalitate şi cinism, la o parte; ar încurca 
lucrurile, calculele, nu-i aşa?” Dincolo de umori şi 
umoral să remarcăm paginile semnate de Alex. 
Ştefănescu (Visul meu secret), Ştefan Borbely (111 
incursiuni în Cotidianul românesc), Răzvan Voncu (O 
deconstrucţie a discursului identitar arab), Irina 
Ciubotaru (Poezia înzidirii), Ironim Muntean 
(Nostalgii secrete), Ioana Macrea-Toma (Argument: 
subiectul şi provocările sale), Nicoleta Dabija (O voce 
care merită ascultată), Jeana Morărescu (Cătălina 
Buzoianu şi Eugène Ionescu), alături de Ioan Cărmăzan 
(Filmul, nepot al renaşterii).
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 „stă sufletul nostru-ncordat
   ca un arc între două ere
   de vineri pînă duminică

   Doamne, nu-l lăsa să se frîngă
 între răstignire şi înviere.”

Ioan Milea

„Să nu regreţi că ţi-ai asumat o povară prea mare, pe 
care n-o poţi duce fără caznă. Ea te defineşte în felul său, 

asemenea umbrei tale, cîteodată uriaşă, diformă.”
Gheorghe Grigurcu

Iunie 2010
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literatură universalăBalcanica

Şi ochii la spate.
Mă urmăreşte
De câte ori sunt înaintea ei…
Încerc s-o trag pe sfoară
Dar mi-o ia înainte.
Alerg cât de iute pot
Mă ajunge…
Mă înjunghie
vărs sânge,
sângerez.
Mă înjunghie;
Îmi port rana pe corp,
Trăncănesc verzi şi uscate,
Arătând lucruri… două:
Unul pe scaun
Şi unul pe drumul pe care-l urcă.
E ciudat ceea ce privesc
Reversul medaliei.
Are scaunul scări dinspre stânga
Dinspre dreapta
Din aripa stângă
Şi dinspre dreapta din aripa dreaptă.
Totuşi, adevărul e în gura mea, clamez eu.
Adevărat e că adevăru-i în gura mea?!
Sunt jurnalist.
Murmur,
Şoptesc.
Sunt un duşman al atotstăpânitoarei tăceri
Între cele două pietre ale râşniţei,
Tăcerea care mă macină.
Din cauza fricii mele,
Strig:
Nu cunosc nici teama
Nici frică nu mi-este.
Nici tăcerea, nici frica
Nu m-au putut înfrânge…
Îmi duc chitara
Umplu aerul libertăţii mele
Murmur… şoptesc
Simt că păşesc regulat deşi o umbră
Mă urmăreşte. Nu!
Două fără un sunet
În timp ce, în tăcere, zbor.
Mă lasă vocea.
Cum face şi umbra care mă urmăreşte,
Este el relaxat acum?
I-a plăcut culoarea sângelui meu?!
I-a plăcut să se plimbe prin ochii mei?!
Întrebare – „de ce”?
Îşi va aminti de mine?
Are procurorul măcar o amintire – să-şi amintească de 
mine?!
Cine oferă condoleanţe copiilor şi soţiei mele?
A, draga mea,
Ce îngrozitor doare
Imaginea fricii în ochii tăi pe care-i ştiu!
Lacrima reprimării cu care va creşte fotografia mea
O călătorie de-o viaţă,
O călătorie niciunde,
Aleea iluziilor şi a viselor mele,
Un adevăr bate ca o inimă
Un adevăr vorbeşte prin gura mea.
Dar cu adevărat
Adevărul
Este
În gura mea?!

Poznele iubirii

Nasir Badwan (Iordania)

Capul meu
Străluceşte a cenuşiu
Inima mea
Străluceşte de iubire
Fie ca toată astă puritate să ardă
Pe jarul aprigei dorinţe
Şi poznele iubirii
Să cânte 
În venele mele
Astfel, trandafirii vor înflori.
Cu certitudine
Te voi seduce
Cu mierea şi vinul meu
Îţi vei întinde subţirile degetele suple
Spre florile mele
Ca să-mi frâng
Încăpăţânarea între palmele tale
Şi să murmur
În albastrul ochilor tăi
Avansul meu

   prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia

Călător cu turma grijilor

„Flacăra candelei şi noaptea ard în ochii mei
Tăcerea străpunge dincolo de oase capul
În ochii cocoşului roşu zorile atârnă
Greu foarte greu
Să arunci-azvârli amintirile în singurătate”

Remzi Limani, În ochi ardea noaptea/ Në sy 
digjej nata

Remzi Limani, poet(-pictor) din zona kosovară, 
tradus în limba română de Baki Ymeri, este, cumva, 
din categoria celor care re-desenează lumea, cu 
miturile şi „culorile” ei cu tot, persoana iubită/ 
pierdută/ visată, întâmplările/ visele, după ce le trece 
printr-un „filtru” interior. Este, într-un fel, ca o 
retragere din lume pentru a fi parte a ei. Îmi aduce 
aminte, într-o anume măsură, de cuvintele lui René 
Char, cel care (în Partage formel, din Fureur et mystère), 
scria: „Imaginaţia constă în a alunga din realitate mai 
multe persoane incomplete, pentru a obţine, prin 
punerea în mişcare a puterilor magice şi subversive 
ale dorinţei, întoarcerea lor sub forma unei prezenţe 
pe deplin satisfăcătoare. Atunci obţii nestinsul real 
necreat”. 

Remzi Limani alungă din „realitate”, re-
desenându-le (în varii palete, de la o metaforă simplă/ 
„directă” la cele cu patină suprarealistă sau chiar cu 
tuşe onirice – a nu se înţelege că îl raliez la aceste 
curente) aşa cum le vede, şi locuri, chiar regiunea în 
care trăieşte, Kosovo. Aceasta este, în viziunea lui, „un 
pământ/ al florilor de sânge/ cu sămânţă albă/ şi 
prudenţă în Ţeastă”. Raportându-ne din nou la celălalt 
domeniu al artei pe care călătoreşte autorul, la pictură, 
unde ceea ce ar putea fi natură sau, după caz, „natură 
moartă”, capătă darul însufleţirii prin tot felul de 
„alegeri incompatibile”, metamorfozate în diversele 
analogii, transformându-se în ceea ce Benedetto Croce 
numea „incoerenţe coerente”. Astfel, pare că se 
creează o simeză pe care palpită o altă viaţă a lumii/ 
poemului, cea pe care o vede autorul. (Nu vreau să fac 
să se creadă că poezia lui Remzi Limani este mai mult 
sau mai puţin complexă decât este, ci doar, printr-o 
succesiune de analogii/ comparaţii/ paralele să o 
încadrez cumva în… tabloul în care o văd) Alteori, 
pare că încearcă să se smulgă de sub imperiul unor 
atavisme epice, chiar dacă acestea sunt legate doar de 
o descriere de stare/ sentiment, cum este cazul în 
poeme ca Ploaia florilor, Vânt cunoscut, Sub sprâncenele 
adormite ş.a.. Acestea au o tentă de narativ (şi de 
biografism, evident) care le diferenţiază cumva de 
altele din corpul acestui volum, de altfel destul de 
variat ca tematică, dar nu şi stilistică/ vocabular. 

Să ne oprim asupra câtorva răsfrângeri în oglinda 
unei prime lecturi a acestei selecţii. Spuneam de o 
tematică relativ diversă (fără ca această afirmaţie să fie 
o judecată negativă) – singurătatea (din care cauză, 
călător întârziat fiind, în căutarea morţii sau poate pe 
un drum de întuneric, poţi cădea în „turma grijilor” 
sau „azvârli amintirile în singurătate”), iubirea 
(adesea prin descrierea parcă idealizată a persoanei 
dragi), trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat al 
patriei (exemple: Kosova, Timp îngheţat), chiar „tabloul 
după natură”/ pastelul (exemplu: Luna zburdalnică, 
Noapte) – dar aparent alipit din nevoia de conturare a 
unui peisaj divers, timpul (apăsarea, curgerea, 
oboseala lui, îngheţat, îmbătrânit ş.a.). Nu putea să 
lipsească imaginea unui fenomen care caracterizează 
întreaga regiune a Europei de Sud Est, din motive 
diverse – exilul (exemplu: Plaga exilului), pe care 
autorul îl vede ca o apăsare, mai mult decât o salvare. 
Exilaţii, în viziunea lui, merg „la subţioară cu 
amintiri”, „cu dureri de suflet sub dinţi”. În final, le 
spune exilaţilor, „drumul nesfârşit vă va pierde/ iar 
fantasma lăcomiei vă va trăda”.

Dar tema predilectă a poemelor din acest volum 
(care pare că le subsumează pe celelalte) este iubirea 
(persoana iubită/ dorită/ visată/ pierdută), privită în 
diverse „lumini”, inclusiv sub apăsarea timpului ori în 
culoarea sepia a amintirilor. Iubirea/ iubita (pierdută/ 
visată) primeşte haine metaforice originale – „balerină 
îmbrăcată în cămaşă de noapte”, „învelită cu adierea 
mării”, „ca floare spălată cu roua dimineţii”, „cu obraji 
rumeniţi ca floarea de mac/ îmbrăcaţi  în ochiul 
primăverii” ş.a. Cele mai frumoase versuri din volum 
sunt despre iubire, despre pierderea persoanei iubite, 
despre cum ar fi ca…

Şi, dacă vreţi, să mergem din nou să citim nişte 
cuvinte ale lui René Char care scria, despre Georges 
de la Tour, un pictor din secolul al XVII-lea, la 26 
ianuarie 1966 (şi care s-ar potrivi pentru această 
cufundare – în întunericul care defineşte pierderea 
iubitei – întru poezie a autorului kosovar): „L'unique 
condition pour ne pas battre en interminable retraite 

était d'entrer dans le cercle de la bougie, de s'y tenir, 
en ne cédant pas à la tentation de remplacer les 
ténèbres par le jour et leur éclair nourri par un terme 
inconstant.”

Remzi Limani, aidoma altor poeţi (nu doar 
kosovari) care şi pictează (să amintim, din Kosovo, 
doar pe Miradije Ramiqi), are un fel al său de a 
„desena” imaginile şi în poezie – „Doar o rază de lună 
se vede/ Domolită ca o lampă de veghe/ Picură din 
străfundul negru”. Sau „pescăruşii coboară din ochii 
muntelui ca picăturile/ pe cerul învelit în albul 
virgin”.

Sunt parte din răsfrângerile pe care le-am desluşit 
în oglinda lecturii acestui volum al unui poet, nu 
lipsit, uneori, şi de profunzime, care poate mai 
călătoreşte pe drumul căutărilor de sine (şi întru vers), 
dar „desenează” acest volum ca pe o posibilă lectură 
plăcută pentru cititorul român.

Remzi Limani, Sunete pierdute/ Tinguj të humbur 
versiunea în limba română: Baki Ymeri, poezie 
albaneză din Kosovo, sub egida Uniunii Culturale a 
Albanezilor din România, Bucureşti, 2010

Poezie arabă contemporană

Ca şi noaptea…

Mustafa Murad (Palestina)

Ca şi noaptea, când ea totul ascunde
În pântecele ei întunecat,
străinul se rătăceşte
dormind în foşnetul dorinţelor
spunând:
asta-i casa mea,
şi ea e-o cochilie încuiată
înotând singură
în marea întunericului
departele… departe…

Ca şi noaptea, când ea totul ascunde
În pântecele ei întunecat,
Anotimpurile păşesc prin uşile ei deschise
şi fecioarele-şi hrănesc
ciocurile vrăbiilor flămânde
piepturile lor micuţe…

Ca şi noaptea, când ea totul ascunde
În pântecele ei întunecat,
înălţimile se trezesc
întinzând rugătoare limba
lingând pasionalii sâni ai munţilor…
Aşa fertilitate!!
şi o taină nesfârşită…

Ca şi noaptea, când ea totul ascunde
În pântecele ei întunecat,
picioarele rămân însărcinate
blestemate cu intenţii misterioase
limbajul se topeşte
pe buzele ţuguiate
nesăţioase…
Ca şi noaptea, când ea totul ascunde
În pântecele ei întunecat,
freamătul şi-atinge zenitul
şi gândurile visează
la dimineaţa umedă
la roua
care va schimba culoarea lucrurilor…

Pentru tine

Mustafa Murad (Palestina) 

De departe aidoma domului cerului eşti
De aproape, asemenea Domnului
Enigmatic ca esenţa lucrurilor
De aceea sunt
de cer istovit şi obiecte
şi de zeii nătângi
Şi te iubesc…

Adevăr ciuntit

Nasir Badwan (Iordania) 

O umbră mă urmăreşte;
Are călcătura morţii…
Lama sufletului urii
Mă urmăreşte;
Îmi ţin răsuflarea
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Căi spirituale cu 
Ignaţiu de Loyola

Simpla rostire a 
numelui lui Ignaţiu de 
Loyola trimite imediat cu 
gîndul la celebrele sale 
Exerciţii spirituale, care 
pentru mulţi rămîn 
redutabile instrumente de 
a convinge, uitînd că o 
spiritualitate este o 
manieră de a trăi, că o 
mare tradiţie spirituală 
are o coerenţă, o unitate 
internă şi vie căreia 
trebuie mai întîi să-i 
reperăm trăsăturile 
caracteristice şi logica 
internă. De la aceste premise a pornit Sylvie Robert în 
redactarea cărţii Les Chemins de Dieu avec Ignace de 
Loyola, Paris, Editions Facultés Jésuites de Paris, 2009, 
204 p. Spiritualitatea ignaţiană este dificil de înţeles în 
afara cadrului epocii, o epocă în care se îmbina spiritul 
cavaleresc cu dorinţa de a trăi, fervoarea religioasă cu 
dorinţa de a descoperi şi stăpîni noi noi teritorii. El 
însuşi după o experienţă cavalerească încheiată cu o 
rană gravă decide să se dedice studiului şi pelerinajului 
religios; una din imaginile mult dragi lui Ignaţiu este 
imaginea drumului: "Traseul drumului este înscris în 
Exerciţii, el se recunoaşte dar nu se prevede nici nu se 
forţează. În spiuritualitatea ignaţiană, omul înaintează 
structurîndu-se şi se structurează înaintînd".  Pentru a 
ajunge la iubire este nevoie de contemplare, iar Ignaţiu 
propune: contemplarea prezenţei lui Dumnezeu în 
lume, iubirea care coboară din înalt. Stîlpii spiritualităţii 
ignaţiene sînt: Trinitatea, maniera în care Dumnezeu a 
făcut lumea, prezenţa euharistică a lui Isus, umanitatea 
lui Isus. În riguroasa sa prezentare a spiritualităţii 
ignaţiene, discernămîntul este un concept fundamental, 
autoarea prezentînd cîteva elemente din "prima 
experienţă a lui Ignaţiu" care convalescent fiind cerea 
cărţi pentru trecerea timpului, cele religioase găsindu-le 
din întîmplare, dar în cursul primei sale experienţe, fără 
intenţia de a-l descoperi pe Dumnezeu descoperă 
discernămîntul, iar discernămîntul este unul spiritual. 
Discernămîntul trebuie să ducă la arta de a lua decizii 
pentru ca orientarea fundamentală a existenţei umane, 
cea de a-l iubi şi servi pe Dumnezeu, să se împlinească. 
Cartea scrisă de Sylvie Robert este una de iniţiere şi 
perfecţionare urmărind trăsăturile caracteristice ale 
"contemplării în acţiune".

Eseuri de metafizică    
Bruno Pinchard este 

autorul mai multor cărţi, 
temele predilecte fiind 
cele legate de Renaştere 
sau de metafizica 
contemporană; dintre 
acestea amintim: 
Metaphysique et 
semantique, 1987; 
Savonarole. La fonction 
de la poesie, 1989; La 
raison dedublée, 1992; 
Vico. De l'antique 
sagesse d'Italie, 1993; Le 
Bucher de Beatrice, 1996; 
Meditations 
mythologiques, 2002; 
Recherches 

métaphysiques, 2009. De curînd lui Bruno Pinchard i-a 
apărut un nou volum: Philosophie a outrance. Cinq 
essais de métaphysique contemporaine, Fernelmont, 
EME, coll. "Métaphysiques contemporaines", 2010, 188 
p.  În cele cinci eseuri autorul caută în cuvinte-
concreţiuni rezonanţele şi analogiile unui cuvînt 
anterior discursului. NUME este primul capitol care 
pleacă de la constatarea că spiritul nu este suficient 
pentru a reuni gîndirile şi oamenii, spiritul fiind partea 
unificatoare şi creatoare a gîndirii. Bruno Pinchard şi-a 
ales titlul cărţii după o expresie a lui Malebranche 
("métaphysique outrée") care se referea la excesul de 
imaginaţie sau la pecetea unei prea filiaţii faţă de 
gînditorii magici ai Renaşterii. MĂŞTI, memoria 
Pantagruelismului îi aduce faţă în faţă pe Montaigne şi 
Rabelais, în ciuda opoziţiei, poate mai mult aparente, 
Pantagruelismul nu se reduce la a transmite verva 
populară. Pagini pline de substanţă scrie Bruno 
Pinchard despre omul precar şi măştile sale: "Prin 
mască o gîndire în exces îşi capătă determinarea 
decisivă. Cauza nu este nici prezentă, nici absentă, ea 
face grimase în mască. Cauza nu este nici negată, nici 
afirmată, ea se face înfăţişare şi cheamă vocile în numele 
măştii, pînă la numele realităţii sale substanţiale". Este 
adusă în discuţie dezbaterea între Rabelais şi 
Montaigne, o dezbatere asupra dimensiunii 

fundamentale a gîndirii, în care cei doi autori se 
confruntă asupra unor mai vechi tradiţii; Montaigne 
deschide calea unei gîndiri critice care va denunţa 
mascaradele puterii sociale, în vreme ce Rabelais va 
pregăti căile teatrului care va obliga gîndirea să se 
confrunte cu propria bestialitate.  TAROTURI  continuă 
incursiunea în universul pantagruelismului, în treacăt 
fie spus Rabelais a fost citit secole în cheie umoristică 
pînă cînd cîţiva ochi mai iscoditori au desoperit marca 
unui rafinat esoterism. Bruno Pinchard afirmă curajos, 
dar nu fără temei, că pantagruelismul poate deveni o 
problemă pentru filosofie, că "pretutindeni unde Luther 
a reformat, Rabelais a pantagruelizat, propunînd astfel o 
alternativă permanentă şi secretă la instaurarea 
spiritualităţii tragice a protestantismului şi la apăsarea 
sa în constituirea unei Europe a Greşelii şi a Mîntuirii". 
Bruno Pinchard continuă cu o litanie de Utrum în care în 
11 propoziţii, amintind de cele 900 ale lui Pico dela 
Mirandola, întreabă şi răspunde în marginea textului 
rablesian, dar cu fine incursiuni în spiritualitatea eternă. 
OCULTAREA, un memorial pentru metafizică, 
cuprinde pagini despre Pascal: arta critică a misterului, 
căutarea unui punct fix în mişcarea universală a 
credinţelor, folosirea infinitului pentru a înţelege omul; 
în acelaşi capitol întîlnim o incitantă incursiune în 
esoterism: "La extremele puterii secretului, esoterismul 
are nevoie de splendoare. Nu trebuie lăsat la umbra sa, 
trebuie arătat că el părăseşte lumina. Pascal avea 
Memorialul focului. Noi vom avea Memorialul 
splendorii". POLIFONIE, o simfonie a dezordinii este 
ultimul capitol al cărţii şi porneşte de la necesara lectură 
şi relectură a Teodiceii lui Leibniz: în locul patosului 
suferinţei şi al greşelii găsim un univers de 
spontaneitate, ordinea leibniziană nu este una 
geometrică, este una morală, dezordinile merg în 
ordine. Cartea profesorului Bruno Pinchard este o 
grăitoare dovadă că Filosofia nu este niciodată...în 
exces!

Povestea evreului 
rătăcitor               

De puţin timp editura 
pariziană Cerf a lansat o 
nouă colecţie: "Les 
Conferences de l'Ecole 
pratique des hautes 
etudes", în care au apărut 
două titluri. În rîndurile 
care urmează vom face 
cîteva notaţii pe 
marginea cărţii lui 
Marcello Massenzio: Le 
Juif errant ou L'art de 
survivre, 2010, 142 p. Mă 
grăbesc să răspund  celor 
care vor întreba de ce un 
autor italian la o rubrică 
de carte franceză: pentru 

că nu este vorba de o traducere, ci de textul 
conferinţelor pe care Marcello Massenzio le-a ţinut la 
prestigioasa Ecole pratique des hautes études în cadrul 
catedrei "Ethnologie religieuse de l'Europe". W. H. 
Auden plasează Evreul rătăcitor printre marile mituri 
ale erei creştine, alături de Faust, Don Quijote şi Don 
Juan; două trăsături au rămas constante în evoluţia 
mitului: călător etern şi persecutor al lui Isus. Într-un 
prim capitol, M. Massenzio urmăreşte amprenta lui 
Goethe asupra mitului, ştiindu-se că marele scriitor în 
două momente ale creaţiei sale artistice, la tinereţe şi la 
maturitate, a scris despre evreul rătăcitor; M. Massenzio 
dă ample citate din textul lui Goethe, pe care le 
tălmăceşte apoi pentru ascultătorul/cititorul de astăzi, 
într-un alt context istoric. Este vorba de povestea 
cizmarului Ahasverus "infatigabil mărşăluitor, etern 
călător, în legătură explicită cu mersul", dar "cizmarul 
lui Goethe nu a fost niciodată un duşman al lui Isus, 
cum a spus-o în mai multe rînduri; el joacă rolul 
individului calm, de bun simţ, incapabil să înţeleagă 
învăţătura lui Isus, şi totuşi capabil de elanuri 
emoţionale care compensau carenţele sale intelectuale". 
Experienţa lui Ahasverus fără a fi conversiune sau botez 
implică o schimbare substanţială. La distanţă de 40 de 
ani, Goethe revine asupra unui poem eboşă din tinereţe 
pentru a-l completa în mod ideal, punînd în lumină 
"armonia între Isus şi Ahasverus, bazată pe iubirea ca 
energie interioară capabilă să depăşească îngustimea de 
spirit, luminează speranţa pe care se bazează forţa 
motrice a mesajului creştin". Al doilea capitol este 
despre amprenta picturii lui Marc Chagall asupra 
aproprierii evreieşti a mitului, şi începe cu o amintire 
din viaţa pictorului de origine rusă: imediat după 
naşterea sa într-o căsuţă din cartierul evreilor săraci, din 
împrejurimile Vitebskului, aceasta a luat foc, mama şi 
copilul fiind salvaţi; mai tîrziu, Chagall va citi semnul 
premonitoriu al propriului destin de "supravieţuitor", 
un destin care nu diferă de cel arhetipal al lui Moise, 

focul înlocuind apa. Evenimentul este redat de Chagall 
în gravura Feuer in der Stadt (1922), divizată în două 
secţiuni, una a micrcosmosului, cu propria întîmplare, 
cealaltă a macrocosmosului cu motivele recurente ale 
evreului rătăcitor. Viaţa sa se aseamănă cu cea din mit: a 
călătorit/rătăcit de la Vitebsk la Sankt-Petersburg, apoi 
la Berlin şi Paris, biografia sa aruncînd noi lumini 
asupra multor tablouri ale sale, pe care le analizează 
Marcello Massenzio. Este remarcată extraordinară forţă 
expresivă a tabloului Crucificarea albă (1938), unde 
"viziunea patimilor lui Isus este întru-totul impregnată 
de spirit evreiesc (...). În viziunea lui Chagall, Isus şi 
Evreul care fuge nu sînt antagonişti, ci victime ale unui 
val de furie distrugătoare". Căderea îngerului este o 
operă care poartă amprenta unei extreme tensiuni 
dramatice în care regăsim însăşi ideea unei catastrofe a 
umanităţii: "Căderea îngerului este o superbă alegorie a 
lumii care se afundă în haos: spectatorul este confruntat 
cu o viziune apocaliptică unde capătă formă şi se 
dezvoltă istoria care precede şi urmează ascensiunii lui 
Hitler la putere". O altă lucrare este Tripticul; primul 
panou Rezistenţa (1937-1948) este bazat pe schema 
bipolară catastrofă/fugă, ororile războiului şiviolenţa 
săvîrşită împotriva fugarilor fără apărare; Învierea este al 
doilea panou al Tripticului, centrul spaţiului pictural 
fiind dominat de "Isus evreu crucificat, cu corp 
scheletic, alungit în mod dramatic, şi pictorul care se 
precipită, cu capul plecat, cu paleta în mînă"; Eliberarea 
este al treilea panou, total diferit, căci este vorba de 
aspiraţia la o nouă naştere. A treia secţiune a cărţii este 
despre evreul rătăcitor după Holocaust, punctul de 
ancorare a discursului fiind nuvela lui Elie Wiesel 
Evreul rătăcitor. Protagonistul nu are un nume, ci este 
pur şi simplu evreul rătăcitor, iar povestirea constă într-
o înşiruire de evenimente, de întîlniri succesive ale 
naratorului – Elie Wiesel – cu un personaj extraordinar, 
tulburător, paradoxal:-Evreul rătăcitor: "Marginal, 
misterios, paradoxal, Evreul rătăcitor al lui Wiesel fuge 
de tot ceea ce prin convenţie are puterea de a defini, de 
a închide o persoană într-un rol definit pe baza vîrstei, a 
statutului social, a profesiei, a provenienţei". Mitul 
evreului rătăcitor este unul al spiritului divizat, sfîşiat 
între căutarea obstinantă a sensului şi experienţa trăită a 
unei tragedii colective ireductinilă la sfera sensului. 
Cartea fascinantă a lui Marcello Massenzio se încheie cu 
un gînd tulburător: dacă cei trei patriahi ar coborî pe 
pămînt ar deveni ei înşişi evrei rătăcitori.

Iubire umană şi iubire 
divină

Deşi studiile despre 
tomism au cunoscut o 
evoluţie crescîndă 
îndeosebi după enciclica 
Aeterni Patris (1879), 
posteritatea tomistă nu a 
scrutat profunzimile 
iubirii. Ollivier Guillou în 
cartea sa Les Chemins de 
l'amitié. Désirer et aimer 
selon saint Thomas 
d'Aquin, Paris, Editions 
Pierre Tequi, coll. "Croire 
et savoir", 2009, 326 p., 
propune o schiţă de 
metafizică tomistă a 
iubirii. Demersul 
teologului benedictin pleacă de la necesare clarificări de 
limbaj şi concept: iubirea ca poftă nemăsurată şi iubirea 
de prietenie, ambele avînd un sens moral şi un altul 
ontologic. În esenţă diferenţa este de orientare: iubirea 
ca poftă nemăsurată atrage în sine tot ceea ce este în 
exterior, în vreme ce iubirea de prietenie transportă 
către ceilalţi ceea ce este în noi. Odată făcută această 
distincţie, Ollivier Guillou supune atenţiei punerea în 
operă teologică a distincţiei care aduce discuţie iubirea 
naturală, iubirea de bunăvoinţă, caritatea, speranţa şi 
iubirea ca poftă nemăsurată, beatitudinea şi iubirea de 
prietenie. Sînt deopotrivă studiate problemele filosofice 
şi soluţiile propuse de Toma de Aquino. A doua 
secţiune a cărţii este o frumoasă incursiune istorică 
pentru a vedea cum au evoluat înţelesurile celor doi 
termeni (iubirea ca poftă nemăsurată şi iubirea de 
prietenie). Antichitatea greco-latină este dominată de 
ideile de eros şi philia, şi sînt prezentate concepţiile lui 
Platon, Aristotel şi Cicero. Primele secole creştine 
reprezintă o turnantă decisivă în istoria noţiunilor de 
iubire şi de prietenie, confruntîndu-se concepţiile antice 
, simbolizate de eros, şi cea a noii iubiri-agape; aici sînt 
prezentate concepţiile lui Augustin şi Dionisos 
Areopagitul. Ultimele pagini sînt despre reflecţia 
medievală prealabilă celei a lui Toma de Aquino, 
autorul propunînd şi cîteva piste de reflecţie pentru a 
refonda o metafizică a iubirii la şcoala lui Toma de 
Aquino.
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Varadero... Un nume cu rezonanţe eufonice nu 
doar pentru urechea mea, ci şi pentru sufletul care şi-a 
lăsat o fărîmă din veşnicia sa în acel loc binecuvîntat 
de Dumnezeu. Varadero... Un nume cu rezonanţe 
stranii şi ispititoare, un nume frumos care vine de 
departe, de foarte departe şi în timp şi în spaţiu. Într-
adevăr, chiar dacă numele mi-a stat pe buze şi în 
localitatea care-l poartă, azi îmi este tot mai înstrăinat, 
tot mai departe. Căci azi Cuba este pentru mine un 
miltonian paradis pierdut, un tărîm fabulos, de 
neatins, este un loc pe care ştiu că nu am să-l mai 
revăd vreodată. Mai ales din cauza notaţiilor din acest 
serial consacrat unei ţări pe care clanul Castro o 
împinge în mod inexorabil spre moarte. Nu ştiu dacă 
pentru cubanezi numele Varadero are vreo 
semnificaţie aparte, dacă face vreo trimitere la o 
realitate concretă din îndepărtata epocă în care a fost 
botezată aşezarea, dar ştiu că în limba spaniolă 
„varada” e un termen marinăresc ce înseamnă 
„împotmolire”. S-o fi împotmolit cîndva în zonă vreun 
galion spaniol încărcat cu aur sau numai cu iluzii, o fi 
eşuat vreun „grande de España” în coliba vreunei 
băştinaşe, faptul a rămas în memoria colectivă şi aşa s-
a născut una din cele mai căutate perle din Caraibe. 
Dacă ar fi plasat în China, Varadero s-ar numi, 
probabil, „oraşul interzis”. Pentru că asta şi este de 
fapt : un oraş în care accesul băştinaşilor - adică al 
cubanezilor făptuitori şi apărători ai revoluţiei 
permanente, al cubanezilor constructori ai 
socialismului dictatorial – este cu desăvîrşire interzis. 
În acest paradis terestru care este Cuba, Varadero 
constituie fructul oprit. Pînă şi pentru mine, călit 
vreme de 40 de ani la focul dictaturii roşii această 
interdicţie ţine de domeniul absurdului. Dar oare 
universul concentraţionar al dictaturilor nu este un 
univers kafkian?! Oricîte tîmpenii a comis Ceauşescu 
în sfertul de veac al gîngăvitei sale domnii, oricîte 
abuzuri a făptuit pantofarul în vremea dictaturii 
scorniceştene, cînd cu căţel, cu purcel, poporul român 
făurea cu elan revoluţionar sesemedeul „multilateral 
de dezvoltat”, geniul din Carpaţi n-a îndrăznit să 
interzică sau să îngrădească accesul poporului român 
în propria ţară. Cel puţin eu nu ştiu să fi existat în 
România comunistă localităţi, zone, regiuni interzise 
românilor de rînd, cu excepţia proprietăţilor 
partidului şi ale securităţii. Dar, nicăieri în lume, în 
curtea unui om nu poate intra orice haimana de pe 
stradă pentru că aşa „vrea” muşchii lui. Cum au ajuns 
acele proprietăţi în posesia pecereului şi a securităţii e 
o altă poveste, care însă nu face obiectul rîndurilor de 
faţă. Aşadar, în Cuba există localităţi interzise 
muritorilor de rînd şi Varadero e una dintre ele. 
Motivele acestei interdicţii nu le cunosc, dar bănui că, 
pentru bunul mers al revoluţiei perpetue, prostimea 
nu trebuie să vadă, să afle, să ştie cum trăiesc şi cum 
se distrează (era să scap termenul „destrăbălează”!) cu 
adevărat liderii ei, cei care propovăduiesc sus şi tare 
sacrificiul, cumpătarea, munca patriotică pentru 
propăşirea comunităţii, lupta necurmată pentru 
victoria ideilor marxist-leniniste. Fidel Castro chiar 
evidenţia într-un interviu faptul că el nu e comunist, ci 
marxist-leninist. Ca şi cum ar exista vreo diferenţă 
între pălăriile Mariei!

Aşadar, Varadero, perla neagră a Caraibelor, 
rîvnita destinaţie pentru miliardarii lumii, nu-şi 
dezvăluie frumuseţile şi bogăţiile pentru orice 
cubanez, fie acesta şi vajnic apărător al revoluţiei 
permanente. Motiv pentru care o oportunitate ca 
aceea oferită de manifestările Festivalului 
Internaţional de Poezie de la Havana e vînată cu 
asiduitate de toţi cei care, într-un fel sau altul, stau în 
preajma organizatorilor : familii, rude, prieteni, iubite 
etc. Mirajul sfidării interdicţiilor îi atrage pe toţi 
cubanezii în vîrtejul său ispititor. La ediţia la care am 
participat - ca şi la celelalte, probabil – s-au pus în 
mişcare pile, intervenţii, rugăminţi, trocuri pentru a 
prinde un loc în luxoasele autocare ce purtau poeţii 
spre acel tărîm de vis. Evident, ca să poţi pătrunde în 
vehiculele care duceau direct în rai nu era destul să fii 
în graţiile unuia din organizatori, trebuia să adormi şi 
vigilenţa de Argus a poliţiştilor ce vegheau intrările în 
autocare. Trebuia, adică, să-i mituieşti. Nu mă refer la 
participanţi, pentru care era organizată excursia, ci la 
cubanezii care nu erau implicaţi în mod direct în 
manifestările culturale. Se pare însă că aceştia 

cunoşteau chiar foarte bine căile oculte ale împlinirii 
ţelurilor, căci, dacă de obicei ne deplasam cam cu 
două autocare, în dimineaţa călătoriei la Varadero 
patru astfel de pescăruşi argintii şi-au luat zborul spre 
Peninsula Hicacos din faţa impozantului sediu al 
UNEAC-ului. Şi un stol de maşini mici! Ca să fiu mai 
direct şi mai uşor de înţeles, spre Varadero am pornit 
cu cel puţin patru autocare (n-am stat să le număr, dar 
m-a frapat convoiul format, şi pe care l-am 
conştientizat mai ales în momentele cînd suportam 
controlul de la barierele de intrare în staţiune!) şi 
cîteva limuzine, căci, pentru această excursie, numărul 
participanţilor la festival crescuse dintr-o dată, ca prin 
minune. Într-un fel, chiar minune era faptul că intrau 
în oraşul interzis şi băştinaşi! Crescuse, deoarece mai 
toţi organizatorii au încercat (şi au reuşit!) să profite 
de semnul de liberă trecere de care beneficiau invitaţii 
sosiţi din străinătate şi, cum spuneam, au „ataşat” pe 
lîngă aceştia rude, prieteni, obligaţii... Maşinile noastre 
„oficiale” nu erau controlate decît superficial şi, 
oricum, toate persoanele din maşini figurau pe 
borderourile înaintate controlorilor. Probabil confraţii 
noştri de la UNEAC se bazaseră pe experienţa ediţiilor 
precedente şi nu-şi îngăduiseră să neglijeze nici un 
amănunt, oricît de nesemnificativ ar fi părut acesta. 
Deci trucul şi-a dovedit eficienţa şi mulţi cubanezi de 
rînd au intrat alături de noi în oraşul viselor lor pînă 
atunci neîmplinite. 

Nu ştiu de ce truditorii revoluţiei nu au voie 
să intre într-un oraş din ţara lor, dar din cauza acestei 
interdicţii, staţiunea e pustie, dezolantă (în ciuda 
frumuseţii ei!), moartă. Şi, Doamne, frumoasă mai e : 
toate nuanţele de albastru s-au adunat în valurile şi pe 
cerul ei mereu senin, aurul din visele tuturor 
căutătorilor fabulosului El Dorado îşi străluceşte 
bogăţia în plajele sale, paleta cromatică a 
impresioniştilor e săracă pe lîngă risipa de nuanţe şi 
culori ce clinchetează în miliardele de petale ale 
florilor, nisipul e atît de fin, că îţi vine să faci cozonac 
cu el!... Aerul e curat (deşi nefericita amplasare a unor 
instalaţii petrochimice în apropierea staţiunii mai 
trimite uneori nori de fum sulfuros asupra 
neclintitului azur), marea liniştită, briza răcoritoare, 
soarele arzător (am simţit-o pe propria piele!!!), apa e 
limpede, atît de limpede, că poţi vedea ca-n palmă tot 
ce se petrece în undele ei. Şi totul e pustiu! Ca 
decorurile unui film ce nu s-a mai turnat. Ai zice că te 
afli într-o lume de mucava...

Cei 140 de kilometri care despart Havana de 
Varadero alcătuiesc un drum de poveste care, luînd-o 
tot spre est, avînd mereu în stînga oceanul, cu tainica 
lui chemare albastră, iar în dreapta verzi întinderi, 
mici localităţi şi palmieri regali, trece prin Playas del 
Este, prin Santa Cruz del Norte, traversează provincia 
Matanzas, cu vastele ei cîmpii (llanuras) şi intră în 
Peninsula de Hicacos, unde e situat Varadero. 
Peninsula Hicaco pe care a fost înălţată staţiunea nu e 
mare, are doar 20 de kilometri lungime şi cam un 
kilometru lăţime, dar e unul din cele mai căutate 
locuri din Cuba. Dovadă e faptul că în Varadero e 
concentrată jumătate din capacitatea de cazare a ţării, 
adică peste 5000 de camere. Din hotelurile construite 
în Varadero - vreo 50 - cele mai multe sunt de patru şi 
de cinci stele. Evident, în Varadero nu se găsesc doar 
hoteluri pentru străini, ci şi foarte multe case de 
odihnă ale unor instituţii (de care, bineînţeles, 
beneficiază doar ştabii acestor instituţii!) şi vile 
pentru... (aţi ghicit!) privilegiaţii regimului. Adică, aşa 
cum era şi la noi pe vremea papucarului, unii cu 
mălaiul, alţii cu ... alaiul. La Varadero au acces la 
simbolurile decadenţei şi ale putreziciunii 
capitalismului doar vîrfurile cele mai strălucitoare ale 
revoluţiei, clanul Castro şi apropiaţii acestuia, 
nomenclaturiştii şi familiile lor, activiştii partidului 
roşu şi cîţiva din cîinii credincioşi care conduc 
faimosul (şi detestatul!) Comitet de Apărare a 
Revoluţiei, adică Poliţia Politică. Şi pentru ca străinii 
cu bani şi băştinaşii cu putere sau cu influenţă politică 
să nu se plictisească într-o staţiune în care 
revoluţionarii de profesie nu îşi află rosturile, în 
Varadero se găsesc de toate : hoteluri şi restaurante de 
lux, cu încăperi şi dotări ca-n povestirile ştiinţifico-
fantastice, cluburi de toate soiurile, dar cu program 
pentru noctambuli, cazinouri mai strălucitoare decît 
peştera lui Ali Baba, baze şi terenuri sportive pe care 
s-ar putea antrena sau impune toţi campionii lumii. A 
propos de sport : se spune că acesta nu ţine cont de 
ideologii, de sisteme politice, de stări sociale. Şi totuşi 
există un sport ultraelitist, golful, care a fost inventat 

pentru a fi practicat doar de puţini aleşi, adică numai 
de cei din înalta societate. Golful, chiar dacă azi are 
drept campion un negru – pe Tiger Woods, dacă nu 
mă-nşel -, nu a fost niciodată destinat unor coate-
goale, adică proletariatului marxist-leninist. Ei bine, la 
Varadero se găsesc chiar şi terenuri de golf, căci se ştie 
– noi am aflat-o chiar în ţara noastră! – proletarii luptă 
să ajungă la putere şi să răstoarne burghezia (ori 
capitaliştii!) pentru a putea să-şi însuşească averile şi 
obiceiurile acesteia : petreceri somptuoase, jocuri de 
societate, măceluri vînătoreşti, sporturi elitiste (golf, 
tenis, crichet)...

Oricine intră în Varadero poate constata cu 
uşurinţă că oferta de petrecere a timpului e de-a 
dreptul impresionantă. O spune şi Ioan Sbârnă în 
cartea pe care o dedică insulei lui Castro, Cuba ghid 
turistic, lucrare pe care am citat-o deja în aceste notaţii 
: „Petrecerea plăcută a timpului, pe lîngă plajă, cu 
sporturi maritime sau distracţii diverse, este asigurată 
de o infrastructură bogată : muzee, parcuri, galerii de 
artă, spaţii pentru cumpărături, cabarete şi cluburi de 
noapte, zeci de bufete, baruri şi restaurante cu 
specialităţi culinare variate, centre sportive de 
minigolf, scufundări în adîncimile oceanului şi multe 
altele. Există de asemenea disponibilităţi şi oferte de 
excursii terestre sau pe apă, sau de deplasări facile 
spre Matanzas”. Şi pentru că am apelat la 
„bibliografii”, să vedem ce spune despre Varadero 
Ghidul Cuba editat de National Geographic : 
„Varadero, atracţia turistică a Cubei, situată la 141 km 
la est de Havana, îi ademeneşte pe vilegiaturişti cu o 
plajă cu praf de diamante care se întinde pe o lungime 
de 17 km de-a lungul coastei unei peninsule. Jumătate 
dintre hotelurile ţării sunt aici – de la cele ieftine la 
cele ale lanţurilor internaţionale. Dacă vrei numai 
soare, nisip şi mare, aici este locul perfect pentru tine. 
Dar Varadero este rezervat grupurilor de turişti 
canadieni şi europeni şi, fiind inaccesibil pentru 
cubanezi, este lipsit de suflet.”.

Noi însă nu citiserăm tot felul de ghiduri şi de 
pliante, ca să ştim ce e cu staţiunea respectivă, ce 
regim şi ce interdicţii are, ci ne bucuram de „clipa cea 
repede ce ni s-a dat”. Reprizele de plajă le-am alternat 
cu băi în ocean, cu discuţii purtate sub soarele tropical 
cu confraţi de pe alte meleaguri şi, cum n-am acordat 
prea mare atenţie perfidiei acestei alternanţe care-ţi 
aduce fierbinţeala soarelui în toţi porii deschişi de apa 
oceanului, cum am cedat cu voluptate acestei ispite 
triadice – apă, soare, nisip - , cînd am conştientizat 
pericolul era prea tîrziu. Răul se făptuise : pielea mea 
era la fel de stacojie ca langustele şi pe care le mîncam 
în golful Tonkin cînd eram în Vietnam! 

Nu-mi amintesc prea multe amănunte din 
programul acelei zile (sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi 
vor trece) : cumpărături (evit cu încăpăţînare 
barbarismul shopping!), dialoguri cu creatori din alte 
ţări, băi de soare, sucuri de fructe, băi în ocean, 
dialoguri, băi de soare, sucuri de fructe, insolaţia, 
umbra îmbietoare a unei umbrele de stuf de pe terasa 
unui restaurant de pe plajă unde am şi prînzit, 
dialoguri şi o mulţime de fotografii cu confraţii, cu 
organizatorii, cu familiile, rudele şi prietenii acestora. 
În Cuba nu am ţinut un jurnal, căci viaţa a fost mult 
prea trepidantă, evenimentele se succedau în cascade, 
n-aveam timp să notez impresii sau întîmplări. În 
plus, programul festivalului şi cel pe care mi-l 
făcusem eu mă purtau dintr-un loc în altul, aşa că pe 
la „cartierul general”, adică pe la sediul Ambasadei, 
treceam cînd apucam şi mai ales pentru duşuri şi 
pentru schimbarea hainelor... Evenimentele, care 
atunci mă atrăgeau în ispita lor, s-au estompat cu 
trecerea vremii şi azi mi le amintesc în mod foarte vag. 
Dar ziua petrecută la Varadero îmi va rămîne în suflet 
mai ales prin faptul că m-a apropiat de confraţi, că m-
a desprins de poezia festivalului şi m-a înălţat pînă la 
poezia naturii. În ciuda soarelui dogoritor care mi-a 
însuliţat pielea, nisipul nu frigea, apa era de o 
limpezime cristalină, ireală, adîncul oceanului era 
tapisat cu boabe strălucitoare ca de diamant, ce erau 
de neclintit : puteai să răscoleşti nisipul de pe fund, el 
nu se învolbura şi nu tulbura apa prin care se vedeau 
ca printr-o lentilă de cristal corali, cochilii, pietre, 
vieţuitoarele mării. Pe toate voiai să le smulgi, să le iei 
cu tine. Plaja era de un auriu ce amintea holdele de 
grîu de acasă şi subtila ei ispită este poate explicaţia 
uşurinţei cu care m-am lăsat sedus, înşelat şi, în cele 
din urmă, răpus de insolaţie...

Evident, nouă ne fusese repartizat un sector unde 
să nu ne tulbure nimeni, un sector scutit de controale, 
de razii, de incidente. În ziua excursiei noastre, pe 
plajă doar sectorul acela prinsese viaţă. În rest, cît 
vedeai cu ochii, totul era pustiu, părăsit, mort ca după 
un cataclism.   (va urma)

gîndul şi lumea
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Aceasta a fost (păstrând proporţiile, desigur) şi dilema 
doamnei de Montespan. N-a murit de tristeţea coabitării cu 
bătrânul libertin Scarron, de la care moştenise atât 
capodopera Le Roman Comique, dar şi o mulţime de datorii. 
Încercând să se recunoască în ideologia domnişoarei de 
Scudéry, idealul de înţelepciune al văduvei Scarron 
însemna bucuria satisfacţiilor curate oferite de viaţa 
intelectuală: a citi, a se cultiva, a impune admiraţiei ceea ce 
valora efectiv în persoana ei, fără să cedeze chemării 
simţurilor şi aspirând la o formă de autonomie printr-o 
severă disciplină auto-impusă.

Condiţia de văduvă o eliberase pe Françoise Scarron de 
orice dependenţă, opţiunea strategică pentru partida 
evlavioşilor îi adusese o pensie din partea Anei de Austria 
iar capitalul de cunoştinţe dobândite în anturajul 
răposatului i-a permis să înceapă ascensiunea mondenă în 
înalta societate pariziană. Poseda arta de a plăcea fără să se 
compromită (nici măcar prietenia cu celebra curtezană 
Ninon de Lenclos nu i-a umbrit reputaţia), a câştigat 
bunăvoinţa ducilor de Richelieu şi Montchevreil şi a soţiilor 
acestora, simpatia marchizei de Sévigné, a doamnelor 
Coulanges şi La Fayette, mai cu seamă a lui La 
Rochefoucauld. Tactul adulaţiei i-a adus şi prietenia 
doamnei de Montespan, înainte ca aceasta să devină 
amanta regelui. Cele două viitoare rivale aveau o pasiune 
comună pentru duelul verbal, practicat cu ironie fină şi 
inteligenţă elegantă. Cu toate acestea, după trecerea unor 
ani relaţia lor s-a transformat într-o ură implacabilă şi 
nerezolvabilă. Normal.

La 1670 şi cu încuviinţarea îndrumătorului ei spiritual, 
abatele Gobelin, văduva Scarron acceptase să se ocupe de 
copiii regelui şi ai doamnei de Montespan, ţinuţi ascunşi 
din cauza gelosului marchiz şi pe care regele îi vizita 
incognito într-o casă izolată de la periferia Parisului. Acolo 
a observat el că nursery „ştie să iubească frumos şi este 
plăcut să fii iubit de ea”. Probabil că a încercat curiozitate 
pentru o femeie surprinzător de diferită de doamnele de la 
curte, pe deasupra şi nepoată a unui camarad de arme a 
strămoşului său Henric al IV-lea şi văduvă a unui scriitor 
libertin.

Sensibilă la prestanţa fizică şi calităţile galante ale 
Regelui Soare, dar conştientă că înfăptuieşte un păcat, silită 
să ia seamă şi la propria ei slăbiciune, dar şi la legăturile cu 
Biserica, abia moartea subită a reginei Maria Tereza (1683) a 
determinat confesorii ei să opteze pentru o „căsătorie de 
conştiinţă” menită să rămână secretă (soluţie propusă de 
Bossuet).

Eu am s-o apăr. În pragul vârstei de 48 ani fiind, noua 
condiţie o făcea pe marchiza de Maintenon prizoniera 
nesfârşitului egoism al bărbatului adorat, riscând în ochii 
întregii ţări faima de intrigantă periculoasă.

În căutarea ei de plenitudine sufletească, neliniştita 
Maintenon a aderat la doctrina quietismului, nu fără 
influenţa lui Fénelon (1651-1715), care se lăsase la rândul 
său sedus de această doctrină mistică, convertind şi 
anturajul regelui. Spre deosebire de alţi oameni ai Bisericii 
(Bossuet, Rancé) sau de alţi mari scriitori (Racine, La 
Bruyère), Françoise nu a aprobat decizia regelui de a 
eradica prin violenţă erezia protestantă. Departe de a fi 
reglementată de Edictul din Nantes (1598), problema a 
rămas o sursă de discordie şi intoleranţă. Protestanţii au 
fost obligaţi să-şi celebreze cultul în mod clandestin, riscând 
persecuţii constante. În urma unei veritabile bătălii, cum a 
fost asediul de la Montauban (1621) şi cel de la La Rochelle 
(1626-1627), oraş cu o majoritate protestantă numeroşi 
protestanţi francezi s-au exilat în Germania de nord sau 
Anglia. Revocarea Edictului de la Nantes în 1685 a marcat 
apogeul intoleranţei religioase. Dar secolul al XVII-lea, 
confruntat în Franţa cu Reforma şi Jansenismul, va 
cunoaşte şi un exces de revenire la pietate catolică. Urmând 
exemplul Regelui Soare şi sub influenţa Doamnei de 
Maintenon, Curtea s-a sforţat să lase imaginea unei pietăţi, 
cel puţin în aparenţă. Să adăugăm că secolul a cunoscut 
deopotrivă bătălia dintre cele două ideologii în interiorul 
Catolicismului: jansenismul şi iezuitismul; în a doua 
jumătate a secolului aceste mişcări ideologice s-au făcut 
simţite în cultură: jansenismul rămâne în miezul operei lui 
Pascal, îl regăsim la Racine, educat al Port Royal, în 
viziunea asupra omului după La Bruyère şi La 
Rochefoucauld. În Tartuffe al lui Molière, devot fals, 
interesat şi ipocrit, sau în Don Juan care, libertin fiind, îşi 
proclamă ateismul, ca rezultat al unei concepţii raţionaliste 
şi materialiste a lumii.

Intoleranţa faţă de protestanţi a fost analizată de Saint 
Simon, dar a trebuit să aşteptăm secolul următor pentru ca 
să asistăm la o veritabilă şi gravă repunere în discuţie a 
religiei.

Acuzaţia cea mai gravă care avea să apese asupra 
memoriei doamnei de Maintenon a fost aceea de a fi 
catolicizat cu determinare o întreagă reţea de rude şi 
prieteni care ocupau poziţii de prestigiu la Curte; în ceea ce 
priveşte persecuţia hughenoţilor, cu toată mila creştină pe 
care i-o provocau, n-a spus niciodată vreun cuvânt în 

apărarea lor.
Saint Simon nu se îndoieşte de faptul că la văduva 

Scarron, inclusiv devoţiunea a servit ambiţiei nemăsurate 
de a guverna, dar cred că el nu vrea să ţină seama de faptul 
că Ludovic al XIV-lea îşi iubea prea mult propria autoritate 
pentru a consimţi s-o împartă cu altcineva, iar locul pe care 
numeroase femei l-au ocupat în viaţa lui n-a depăşit 
niciodată sfera afectivă, sentimentală, erotică, în care el era 
unicul care decidea limitele libertăţii. Saint Simon nu vrea 
să ţină cont nici de faptul că timp de 35 de ani Regele-Soare 
îşi va primi miniştrii în încăperile apartamentului doamnei 
de Maintenon, luând felurite decizii, în timp ce ea citea, 
broda, scria, abţinându-se de la orice comentariu sau 
intervenţie...

Dar Maintenon nu avea altă opţiune, până şi profundul 
ei devotament pentru familia regală era o sursă de 
permanente neplăceri: Ludovic avea un trib numeros de 
descendenţi, legitimi şi nelegitimi, care în răstimpul scurt 
1711-1712 au decedat unul după altul, astfel să în 1715 la 
succesiune rămăsese un singur strănepot în vârstă de 5 
ani... Singurul loc în care Françoise de Maintenon a fost cu 
adevărat regină era Institutul Regal Saint Louis de la Saint- 
Cyr, inaugurat în 1686, unde s-a ocupat cu devotament 
legendar de educaţia şi înzestrarea a 250 fete din familii 
nobile sărăcite (plecând de la propria ei experienţă de 
viaţă), inspirându-se din tratatul lui Fénelon De l'éducation 
des filles (1687). Preot la 24 de ani, François Salynac de la 
Motte-Fénelon (1651-1715) s-a consacrat convertirii 
protestanţilor la catolicism, îndeplinindu-şi misiunea cu o 
supleţe ce miza mai mult pe seducţie decât pe violenţă, 
succesele sale în acest domeniu convingându-l pe Ludovic 
al XIV-lea să-l instituie preceptor al nepotului său, ducele 
de Bourgogne, retrăgându-i însă învestitura în 1699, din 
cauză că Fénelon adoptase quietismul. Motivul principal al 
dizgraţiei a fost însă publicarea în 1699 a scrierii Aventures 
de Télémaque, „roman pedagogic” destinat pupilului său, 
conţinând lecţii de morală şi disertaţii asupra îndatoririlor 
unui monarh, precum şi condamnarea luxului nesăbuit 
(Ceea ce a fost perceput ca o insultă a absolutismului 
regal.). Acestea fiind zise, Fénelon a murit, dar mai înainte 
murise elevul său, moştenitor al tronului, spulberând astfel 
toate şansele profesorului de a juca vreun rol în guvernarea 
Franţei.

Traité de l'éducation des filles pune în pagină tocmai acea 
„pédagogie de la séduction”, bazată pe principiul: 
„Montrez-lui (copilului) toujours l'utilité des choses que vous 
lui enseignez”:

„[...] Totodată, trebuie căutate toate mijloacele de a face 
agreabile pentru copil toate pretenţiile pe care le aveţi de la 
el [...] Pe măsură ce raţiunea lui se dezvoltă, trebuie să 
meditaţi împreună cu 
el la necesităţile 
educaţiei lui, nu 
pentru urmărirea unor 
scopuri, ci pentru ca el 
să profite de 
cunoaşterea stării de 
fapt a situaţiei reale, 
pentru a-i dezvolta 
discernământul, gustul 
pentru scopurile 
urmărite [...] Pentru a 
reuşi trebuie să fiţi 
indulgenţi cu cei lipsiţi 
de orice fel de mască, 
nu vă arătaţi afectat 
sau iritat de înclinaţiile 
sale, dimpotrivă 
compătimiţi cu 
slăbiciunile lui [...] Încrederea şi sinceritatea reciprocă sunt 
mult mai folositoare decât manifestarea unei autorităţi 
riguroase.”

„Institutoarea Franţei” Maintenon a fixat la Saint-Cyr, 
în cele mai mici detalii, modelul unei pedagogii de 
avangardă, menit unui succes de durată; a ales educatoare 
laice, ajutate de asistente religioase, a împărţit elevele în 
grupe de vârstă, deosebindu-le şi coloristic – roşu, verde, 
galben, albastru –, a decis organizarea timpului, materiilor, 
lecturilor, distracţiilor, a dorit ca elevele să nu se supună 
rigorilor vieţii mănăstireşti, ci să-şi păstreze bucuria de a 
trăi şi spontaneitatea. A redactat pentru ele scrisori, 
dialoguri, precepte, toate ilustrând ideile sale personale 
despre religie, morală, căsătorie, familie, despre rolul femeii 
în viaţa socială.

Se ştie să Regele-Soare şi-a luat rămas bun de la viaţă 
printr-o moarte exemplară, admirată până şi de marii lui 
duşmani. Cu picioarele devorate de cangrenă, bătrânul 
despot adresa fraze solemne, pline de sentimente înalte şi 
convingeri creştineşti micului strănepot, prinţilor 
(recunoscuţi), curtenilor; Doamnei de Maintenon i-a cerut 
iertare plângând, „pentru a nu fi trăit împreună în deplină 
armonie”, poate regretând faptul că s-a căsătorit cu ea fără 
s-o recunoască de soţie, impunându-i astfel un rol jenant şi 
ambiguu. Să credem în această estetică remuşcare a Regelui-
Soare.

Doamnei de Maintenon i-au mai rămas de trăit fără El 
trei ani şi jumătate. Dominată de un sentiment tragic al 
existenţei, a reformat colegiul Saint-Cyr prin renunţare la 
folosirea pedagogică a teatrului (amplu experimentat de 

iezuiţi; Racine scrisese special pentru elevele colegiului 
Esther şi Athalie), pentru a pune capăt contradicţiilor 
violente între educatoare, vanităţii şi insubordonării 
generate de succesul spectacolelor şi de suflul de 
modernitate. Precum şi nemulţumirii Bisericii sau criticilor 
partidei evlavioşilor. A înlocuit educatoarele laice cu altele 
religioase, care făceau uz de severitate şi asprime, astfel că 
viaţa în colegiu nu se mai deosebea de viaţa dintr-o 
mănăstire austeră. A sacrificat doamna de Maintenon acele 
adolescente în care se regăsea, dorind să le smulgă unei 
vieţi de mizerie şi umilinţe, pentru a-şi face iertate propriile 
păcate, ambiţia şi orgoliul care au ridicat-o atât de sus şi de 
care avea să dea seama la Judecata de Apoi? Greu de dat un 
răspuns. Poate că le-a sacrificat tocmai în numele 
cunoaşterii ei lumeşti, care i-a permis să înfrunte cu succes 
încercările vieţii. Oricum, întemeierea colegiului Saint-Cyr a 
semnificat un gest inaugural, punând bazele instrucţiei 
feminine moderne din Franţa. Ceea ce nu-i un merit 
oarecare.

Ne-am îndepărtat însă de tema principală a Epilogului 
nostru: evoluţia raporturilor Franţa-Imperiul habsburgic 
până la ghilotinarea reginei Marie-Antoinette.

În 1740, prin moartea împăratului Carol al VI-lea 
dispare ultimul Habsburg, deschizând o dublă succesiune: 
regatele ereditare ale dinastiei – Boemia, Ungaria, posesiunile 
austriece, care pe temeiul Pragmaticei Sancţiuni au revenit 
primei lui născute, Maria Tereza, şi succesiunea electivă a 
coroanei imperiale. Dispoziţia emisă de Carol al VI-lea de 
Habsburg la 1713 stabilise că succesiunea se poate efectua şi 
pe linie feminină iar teritoriul monarhiei poate fi divizibil. 
Legea a rămas în vigoare până în anul 1919.

Graţie căsătoriei sale cu principesa poloneză Maria 
Leszczynska (sosită însă fără dotă, fără bijuterii, fără suită), 
Ludovic al XV-lea a reuşit în chip paşnic să lărgească 
hotarele teritoriului naţional anexând regiunea Lorena de 
mare importanţă strategică (Rechemat pe tronul Poloniei, 
Stanislaw acceptase cererea ginerelui său de a face schimb 
între regatul lui polonez şi ducatul Lorena, pe care a 
consimţit să-l lase moştenire coroanei franceze).

Politica de conciliere amorsată de bătrânul prim-
ministru Fleury faţă de casa de Austria sugera că Franţa ar 
susţine candidatura la demnitatea imperială a soţului 
Mariei Tereza, Francisc de Lorena, devenit şi mare duce de 
Toscana.

În opinia publică franceză conflictele multiseculare cu 
casa de Austria lăsaseră urme adânci, astfel că disputele 
iscate în jurul succesiunii lui Carol al VI-lea au oferit 
partidei belicoase (nerăbdătoare după lunga acalmie 
impusă de Regele-Soare) prilejul de a-şi face auzit glasul şi 
de a se remarca în meşteşugul armelor. Presiunile conjugate 
ale surorilor de Mailly de Vintinelle („ménage à trois” cu 
două surori nu mai fusese până atunci practicat de vreun 
rege al Franţei) şi a întregului lor anturaj îl convinseseră pe 
Ludovic al XV-lea să opteze pentru o soluţie de compromis: 
Franţa consimţea ca Maria Tereza să intre în posesia 
moştenirii ei, dar susţinea candidatura lui Carol Albert de 
Bavaria pentru coroana imperială. Un pas greşit, care i-a 
permis ambasadorului francez, contele de Belle-Isle (nepot 
al celebrului supraintendent Fouquet, asupra căruia se 
abătuse mânia Regelui-Soare), care-şi asumase conducerea 
partidei antiaustriece, ca odată ajuns în Germania să 
nesocotească instrucţiunile de prudenţă primite de la rege 
şi să târască Franţa într-un război cu rezultate dezastruoase.

În martie 1744, Franţa declară oficial război Angliei, o 
lună mai târziu declară război reginei Boemiei şi Ungariei 
iar în mai 1744, Ludovic al XV-lea a plecat să-şi asume 
comanda supremă a armatei. Primul obiectiv era invadarea 
Flandrei catolice, care aparţinea Mariei Tereza. Regelui i s-
au alăturat, spre nedumerirea generală, ducesa de 
Châteauroux, însoţită de sora ei, ducesa de Lauraguais. 
Poveştile de alcov cu surorile Mailly-Nesle scandalizau de 
multă vreme opinia publică, evident că cele două ducese 
nou achiziţionate au fost primite cu obscenităţi şi 
comentarii insultătoare. Evitând aţâţarea nemulţumirilor, 
regele a plecat singur la Ypres şi tot singur a „vizitat” 
principalele oraşe ale Flandrei. Apoi sa deplasat în Alsacia, 
unde a deschis un nou front; la Metz a apărut însă 
împreună cu amanta, dar zilele noului amor erau 
numărate; febra şi durerile de cap ale regelui, apărute 
brusc, nu cedau, dar, cu toate rugăminţile fierbinţi ale 
episcopului de Soissons, Ludovic refuza spovedania (ceea 
ce l-ar fi despărţit de iubita lui), dar starea sănătăţii sale 
înrăutăţindu-se, Marele Capelan şi episcopul de Metz au 
decis să-l determine la un act exemplar de pocăinţă. 
Concedierea celor două ducese surori a fost publică, deci 
umilitoare, dar bisericile fiind închise, regele în continuare 
nu putea primi împărtăşania. S-au deschis abia după ce cele 
două ducese au dispărut din oraş; bineînţeles că după 
primirea Sfântului maslu, starea sănătăţii regelui s-a 
îmbunătăţit şi când a sosit regina, Maria Leszczynska, 
Ludovic al XV-lea a primit-o cu multă afecţiune. Douăzeci 
de zile mai târziu francezii îl aclamau în delir pe regele 
Bien-Aimé, în urma victoriei repurtate la Fontenoy, aşa că 
Louis a avut grijă să pedepsească principalii responsabili ai 
„cabalei religioase”. Dar după ce ministrul Maurepas a 
primit sarcina să comunice favoritei, cât şi duşmancei sale 
că erau rechemate la curte, o febră mare a doborât-o pe 
aceasta şi după 10 zile de suferinţă şi-a dat duhul. Nimeni 
n-a crezut că a fost vorba de o moarte naturală...

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette

( )Post scriptum IV

Natalia CANTEMIR

Iunie 2010

(va urma)



poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

„Principalul reproş care i se poate adresa Poeziei 
sunt poeţii”

În vremea cînd l-am cunoscut eu, cred că mai era 
încă primar într-o localitate din Nordul Hexagonului (în 
Canton de Montigny-le-Bretonneux, în Bretania, dacă 
am descifrat corect cartea de vizită pe care mi-a oferit-o). 
Nu ştiu ce fel de edil a fost acest om veşnic vesel, 
surîzător, pus pe glume, dar ştiu că în timpul unuia 
dintre mandatele sale (ce însumează 31 de ani) a reuşit 
să impună construirea unei Case a Poeziei în Oraşul 
Nou Saint-Quentin-en-Yvelines. Şi mai ştiu că la 
Festivalul Internaţional de Poezie de la Trois-Rivières, 
din Québec, a convins asistenţa, încă de la prima lectură 
că este Poet. Şi nu unul oarecare, ci unul veritabil, 
inspirat, interesant, persuasiv, cu imaginaţie lirică 
sclipitoare, cu verb aluziv, plin de forţă şi vitalitate.

Din cele peste 60 de cărţi pe care le-a publicat pînă în 
prezent (poezie, romane, povestiri, pamflete) şi din care 
mi-a trimis cîteva în amintirea clipelor poetice petrecute 
în Canada, am ales pentru traducere Les grandes 
inventions de la préhistoire (Editions Corps Puce, 
Amiens, 2008, volum însoţit de o instructivă şi bine 
venită prefaţă semnată de Jacques Fournier), pentru că 
poemele în proză incluse în această carte sunt cu 
adevărat nişte bijuterii. Dar, mai ales pentru frumuseţea 
titlurilor pe care le poartă, voi aminti şi alte cîteva cărţi 
de-ale sale. Volume de versuri : Maison de paroles 
(Mercure de France, 1969), Je ne tutoie que Dieu et ma 
femme (J. Brémond, 1992), Prière pour les jours 
ordinaires (Editions de l'Atelier, 1999), Le sentiment du 
pas grand chose (Clapàs, 2002), Dieu en miettes (La 
porte, 2002), Guérir par les mots (Cadex Editions, 2004), 
La pieuvre qui faisait bouger la mer / Les escargots 
sont des héros (Soc &Foc, 2009). Romane, nouvele, 
povestiri: Lettre aux derniers mohicans de la 
République (J. Brémond, 1992), L'homme que tuèrent 
les mouches (Gaïa, 1996), Le regard du chien (Gaïa, 
1997), Le cimetière des sans-nom (Gaïa, 1999), 
Confessions d'un whiskymane français (Editions 
Monde global).

Inventarea Trecutului

Inventarea Trecutului începe cu iubirea noastră : a 
exista nu există decît în prezentul tău.

Timpul dinainte de tine e fără Istorie : în Pre-
Cambrianul Copilăriei, în Paleoliticul Sărutului eu nu 
eram decît o fosilă vie.

Numim asta „Preistorie”. Eu o numesc „Preistoria 
Ta” : cînd ai apărut, Trecutul a căpătat dintr-o dată sens; 
pleca din tine şi ducea în noi.

Inventarea Poemului

Căci Poemul se inventează, dar nu e o invenţie : 
Poemul e o descoperire ce exista deja – îl inventăm aşa 
cum „inventăm” o comoară.

Aşa inventăm flori fluvii munţi insecte insule – şi 

cine ştie : cuvinte? – care erau deja cu mult înainte de 
noi – dar ele nu aveau existenţă înainte ca un om să le 
numească.

Aşa cum ne inventăm Iubirea inventăm Poemul care 
o însoţeşte o desăvîrşeşte o spune o cîntă pînă la 
epuizare pînă în noaptea nopţii : aşa era deja cînd noi 
eram preistorici şi îndrăzneam să ne îngropăm morţii.

Dar acum se schimbă totul se schimbă : poemele 
costă prea scump în mînă de lucru – cu excepţia celor de 
la Văduva Mînuţă şi ale clienţilor ei

„La Lupanarul Mediatic”

Adevărata Inventare a Morţii

Am inventat Moartea pentru a nu mă mai teme că 
am să te pierd – căci numai Moartea nu-i desparte pe cei 
care se iubesc.

Mă vei îngropa cu arcul meu cu săgeţile cu bijuteriile 
mele de pietre cu toate cuvintele mele de pămînt şi de 
os. Mai tîrziu vei arde tot ceea ce putrezirea va lăsa din 
ele şi într-o oală de lut pe care o vei fi modelat turnat ars 
tu însăţi vei depune cenuşa mea şi bucăţelele de os 
neconsumate de flăcări.

Vei plasa acest vas imperfect aproape de căpătîiul 
patului tău : astfel visele noastre vor continua să-şi 
vorbească. Într-un mic degetar de lut ars de grijile tale 
oferă totuşi fărîme din rămăşiţele mele celor ce m-au 
iubit vreodată.

Iar dacă va fi să mori tu înaintea mea voi săvîrşi 
aceleaşi ritualuri – dar dacă iubirea noastră va muri 
înainte de noi, nu te baza pe faptul că am să-i inventez şi 
Învierea! Oricum, fii fără grijă : nu scuip niciodată pe 
oseminte : respect Moartea şi mai ales victimele ei.

Inventarea Războiului

Cu Războiul a fost mai uşor nu mai era nevoie să-l 
inventez : e destul să te iubeşti pe tine şi să-l doreşti pe 
Celălalt. Războinicii-ucigaşi cunosc bine acest orgasm.

Eram leoarcă de sudoare ca după una din acele 
numeroase curse în savana în care învăţam Viclenia 
eram un ucigaş eram în tine eram un ucigaş în tine, 
tulburat totuşi că a ucide ar putea de asemenea să dea 
viaţă – dar Războiul este Viol orice s-ar naşte din el şi a 
viola e întotdeauna un act soldăţesc – chiar în civil şi 
poate mai ales în civil.

Atunci tu mi-ai inventat blîndeţea răbdarea tandră a 
plăcerilor vieţii – şi pentru ca Războiul Iubirii să nu aibă 
ca război decît numele : moartea să fie strigăt de viaţă, 
fie acesta chiar şi în tăceri suspinate

Acesta e războiul pe care-l iubesc – şi arcul de triumf 
al braţelor tale.

Inventarea Fidelităţii

Dar inventarea Fidelităţii nu o prevăzusem : eram 
vînător de carne culegător de fructe colecţionar de 
sălbatice delicii semănător de dorinţe în fărîme – ştiam 
foarte bine că viaţa nu e  decît o trecere credeam că 
Celălalt nu era altceva decît asta.

Pentru mine a dormi era deja Marele Somn 
aperitivul morţii – pe-atunci a dormi alături de tine în 
fiecare noapte ar fi fost pentru mine ca şi cum aş fi 
început să putrezesc. Deci am dormit în multe grote dar 
cel mai adesea mi-a fost imposibil să visez în ele.

Şi-apoi ce m-a apucat? Ce s-a schimbat în mine? 
Glaciaţia a fost bruscă şi arzătoare : am dormit pe 
banchiză istovit de recunoştinţă – şi topit de dorinţa de 

tine şi numai de dorinţa de tine toată fiinţa mea îneca 
banchiza în apă : focile şi vînătorii îşi amintesc de asta.

În cea de a Şaptea Zi în sfîrşit totul se linişti : de-
acum înainte Eternitatea avea un sens şi sensul acela erai 
tu – şi-am înţeles destul de confuz că îmbătrînirea se 
săvîrşeşte împreună în ciuda viitoarelor noastre chipuri 
ridate şi a buzelor morfolite curînd. Căci focul, el, va 
rămîne pe vecie fără riduri – iar pentru a-l întreţine nu e 
nevoie să furi lemnul din altă parte.

Inventarea Focului Sacru

Freacă lemnul dur de cel moale freacă, freacă şi 
freacă mereu şi se freacă cei ce se împreunează : Focul 
cuprinde şi cuprinde şi tu cuprinde Focul! 

Suflă jăratecul suflă peste el Viaţa ta răsuflarea ta 
încărcată de dorinţe de iubire de veşnicie – ca suflul lui 
Iehova în nările îngheţate ale lui Adam.

Şi mai ales nu-ţi opri acest suflu, menţine-l! Să ştii că 
a te opri să sufli în jarul sărutărilor fie şi numai preţ de o 
clipă, clipa unui suspin, poate stinge pe veci Iubirea.

Dar acest foc întreţine-l şi cu mlădiţe cu nimicuri cu 
talaş cu surcele cu crenguţe cu frînturi de jurăminte cu 
aşchii de tandreţe – dacă vrei să nu-l stingă nimic şi să 
ţină toată Noaptea.

Inventarea lui Dumnezeu

Să ţi-l inventez pe Dumnezeu nu a fost deloc simplu 
: deja tu vînai comori în Marea Savană a Copilăriei 
începeai să alergi să te ridici pe picioare şi cu ochii larg 
deschişi spre lume inventai tinereţea.

Dar lumea era bătrînă ca întotdeauna şi doar o 
privire putea să-i dea naştere din nou – iar tu o priveai 
prin iubirea noastră ca o exploratoare de zece ani care 
descoperă o piatră veche dar necunoscută de ea. Atunci 
ţi-am spus „Dumnezeu” cum se spune „te iubesc” cînd 
cuvintele au o respiraţie urît mirositoare şi cînd trebuie 
să te săruţi pătimaş pe gură ca să le cureţi : doar 
buretele-limbă şi apa-salivă dizolvă mizeria – dar, ca 
urmare, acolo se topeşte şi Dumnezeu, ostie...

Numisem deci aceasta „Ritualul Iubirii” iar Sfîntul 
Duf făcu restul – şi se născu fiul nostru cu privirea sa 
nouă dînd încă o dată Naştere lumii. 

Inventarea Fericirii

Pentru a inventa Fericirea : am proiectat umbre pe 
pereţii peşterilor am pictat animale roşii cu hieratice 
semne ale norocului am gravat în piatră magiile 
vînătorii şi ale sexului – tot ceea ce face posibilă 
imposibila Iubire.

Ţi-am oferit astfel capitole din adevăratele cărţi 
rupestre, în caverne adăposturi sub stîncile de cuvinte şi 
o sută de mii de lascaux-uri* de poeme.

Iar pentru a ţi le scrie degetele mele au sîngerat urme 
purpurii pe rocă a rămas puroiul unghiilor mele, mi-am 
ars palme şi pleoape cu lacrimile mele am hrănit rîul 
îngropat am adus ofrande pe Piatra Sfîntă mi-am 
dezgropat morţii pentru a ţi-i oferi – chiar vrăjitorii s-au 
temut căci Fericirea este înspăimîntătoare.

Dacă oamenii de astăzi ar fi ştiut să ne citească n-ar 
mai fi îndrăznit să vorbească de Iubire.

_ _ _

* intraductibilă trimitere la cunoscuta peşteră Lascaux din 
Franţa (Dordogne) în care se găsesc faimoasele picturi 
rupestre din neoliticul superior 

Roland Nadaus (Franţa)
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